
همدقم

دییصیی امش هب نم و ،دییوریپ نم زا .

١:١٧ سقرم( یسیع )

هب ١:١٧ سقرم رد .ام هاشداپ و تسام یاورنامرف یسییاورنامرف اییییهاوخ هجوتم دینیبب ار یایرایسب رد  
یلست هاشداپ ناونع هب حیسم یسیییییورییلوا .

 هدعو نیا نآ رگید یور رد .مییم تعاطا وا زا ام و دراد رارق ام هاشداپ ناونع هب یسیع نآ یی رد .دراد ور ود یا  
ره فیاظو زایهام دننامه مدرم دیص .مییصیهام ناونع هب ار مدرم هنوگچ دهد دای١:١٧ سقرم رد هداد ام هب ار  

دیییص زا ار حیسم یسییوریپ دیناوتیمن امش .دیییناوتیمن امش .تسا یدرگاش .

دیصیهام نوچمه ار مدرم و یوریپ حیسم یسیع زا دنهاوخییدارفا یارب اهسرد نیا .

تایوتحم

نامرف ٧

نامیا و هبوت .١  

نتفرگ دیمعت لسغ .٢

٣. 

یزاس درگاش .۴  

نتشاد تسود( قشع .۵ )

ینابر اشع .۶  ........

ششخب .٧



  

تراهم ٧

نتشاذگ نایمرد ار دوخ ناتساد .١

دییند .٢

دیراذگب نایمرد ار دنوادخ یاهناتساد .٣

دیدج دارفا بذج .۴

۵.  لیجنا میلعت یاه

یزاسدرگاش تمسق هس .۶

٧. 

سپس

یزیچ هچ حیسم یسیع .

لیجنا میلعت همانرب .

ندروآ نامیا و هبوت .١

تفر لیلج هب حیسم ،داتفا نادنز هب ییحیینامز ،

نامیا بوخ ربخ نیا هب و دییدزن دنوادخ یهاشداپ" . "هدیسر ارف نامز نآ " ،تفگ وا .داد مدرم هب ار ادخ بوخ ربخ  
دیروایب ".

١۵-١:١۴ سقرم



١. 

؟تسا روطچ امش لاح .

؟دیشاب رازگساپس شرطاخبیزیچ .

؟دیراذگب نایمردییسم هب ناتدوخ نامییتشاد ار نیا تصرف ایآ .

١۴ هحفص ( دیاییرمت . )

دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب . .

زا زونه حیسم .)۴:١٩یتام( دهد شزومآ مدرم هب نداد تراشب ییا اهنآ هب و دنوش وا ورییلوا حیینامز :ریی زایبلاق .  
دزاس هدامآ ار ام مدرم دیص ییم ار هدعو نیا ام هب و مییورییم ام .

٢. 

١٠-١٩:١ اقول :دیناوخب ار ی .  

دی . .

؟دیوگیم هچ ام هب حیسم ای دنوادخ دروم رد ناتساد نیا .

؟دیوگیم هچ ام هب مدرم دروم رد ناتساد نیا رد .

؟میریگیم دای یزییا یانعم دروم رد .

؟دراد دوجو مییورییلاثم ای میییآ .

؟داد دنوادخ فرط زا ار یی٣٨ هیآ رد .دیناوخب ار )١٠٣٩( ٣٨-٢:٣٧ نالوسر لامعا



١٧،٢۶-١۴:١۵ انحوی ؟دهدیم دای یزیچ هچ سودقلا حور هیده دروم ردهیآ نیا  

٣. 

دیییرمت . .

؟دییتفرگ داییزییهدیم ماجنا ار ییا رد .

؟دیراذگیم نایم ردیاد هتفه نیا رد .

دییی یارب . .

فی

دییآ هسلج رد هقیقد ٢ رد نآ نتشاذگ نایمرد یارب و ،دیاد نتشون یارب ١٢ هحفص بلاطم زا .

۴ هحفص

دیوش دیمعت لسغ .٢

دییمعت سودقلا حور و رسپ ،ردپ مان رد ار اهنآ و ،دیزاسب درگاش اهمق مامت زا و دیورب لیلد نیا هب .

٢٨:١٩یتام( حیسم )

١. 



؟تسا روطچ ناتلاح .

؟دیشاب رازگساپس دنوادخ زا نآ ییزیچ ایآ .

دی . .

؟دیتشاذگ نایم ردییسم ناتساد ایآ .

دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب . .

دیئوگب هقیقد ٢ییرمت . .

یفارطا هب ندیشخب ییاهر یی ره دناوتیم حییارب دوب یی وا ،دروآ نامییینامز :ریی یزاس بلاق . .

٢. 

۴٠-٨:٢٨ نالوسر لامعا ،یپویتا درم و سپیلیف :دیناوخب ار ناتساد .

دیاد . .

؟دیوگیم هچ دنوادخ ای حیسم دروم رد نم هب مایپ نیا .

؟دیوگیم ام هب مدرم دروم رد یزیچ هچ ناتساد نیا .

؟دیوگیم هچ نداد دیمعت هب حیسم روتسد دروم رد ناتساد نیا .

؟دراد دوجو مییورییلاثم ایییآ .

یم هفاضا ام یاههتسناد هب یزیچ هچ نتفرگ دیمعت لسغ هب حیسم یسیع روتسد دروم رد تایآ نیا

١۶-٣:١٣یتم .

۴-۶:٣ نایمور .



٣. 

دیئوگب دوخ نابز هب ار ناتساییرمت . .

؟دییتفرگ داییزییهدیم ماجنا ار ییا رد .

؟دییوریپ ،ندش دیمعت لسغ دروم رد حیسم روتسد زا دیهاوخیم روطچ .

؟تشذگ دیهاوخ نایمردییا رد ار دوخ ناتساد .

دییی یارب . .

دییرمت ١٣ هحفص ساسا رب :فی .

۵ هحفص



٣. 

دیییم روطنیا ،سپ  ...

۶:٩یتم( حیسم )

بقع هب .١

؟تسا روطچ ناتلاح .

؟دیشاب رازگساپس دنوادخ زا نآ ییزیچ ایآ .

دی . .

؟دیتشاذگ نایم ردییسم ناتساد ایآ .

دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب . .

دییل زا مان ۵ یارب و )١٣ هفاص( دیراذگب نایمرد ار دوخ یلیماف شقن . .

روضح و تردق ویهدب دای اهنآ هب و مییمعت ار اهنآ ،مییرومأم نیا ام هب حیسم .٢٠-٢٨:١٨یتم :ریی یزاس بلاق .  
هداد هدعو ،میورتیییاج ره رد ار دوخ .



٢. 

١۵-۶:۵یتام :دهدیم داییسم :دیناوخب ار ناتساد .

دی . .

؟دهدیم دای ام هب یزیچ هچ دنوادخ ای حیسم دروم رد مایپ نیا .

؟دهدیم دای ام هب یزیچ هچ مدرم دروم رد ناتساد نیا .

؟مییورییلاثم ای میییآ .

یسم

دیسیونب ار ١۵-۶:۵یتم دوخ نابز هب . .

 

 

دییییییییسم میلعت` زا . .

٣. 

؟دییتفرگ داییزییهدیم ماجنا ار ییا رد .

؟تشاذگ دیهاوخ نایمردییا رد .



؟داد دیهاوخ میلعت ،داد دای شنادرگاش هب حیی .

دییی یارب . .

دیراذگب نایمرد دیسانشیی١۴:فی .

۶ هحفص

دیزاسب درگاش .۴

دیهد دیمعت سودقلا حور و رسپ ،ردپ مان هب ار اهنا و ،دیزاسب درگاش اهتیلم مامت زا و دیورب ور نیا زا .

٢٨:٢٩یتم( حیسم )

١. 

؟تسا روطچ امش لاح .

دییشاب رازگساپس دنوادخ زا نآ ییزیچ ایآ . .

دی . .

؟دیتشاذگ نایم ردییسم ناتساد ایآ .

دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب . .

دی۵ تسیل یارب و دیراذگب نایمرد ار )١٣ هحفص( ار دوخ ییانشآ هخاش . .



دیراذگب نایمرد نارگید اب و دیزاسب دوخ نهذ زا ار یریی :ریی یزاسبلاق . .

اب هب .٢

۴٢-۴:۴ ّانحوی زا یرماس موناخ :دیناوخب ار ناتساد .

دیییوگزب دوخ نابز هب ار مایپ . .

؟دیوگیم هچ ام هب دنوادخ ای حیسم دروم رد مایپ نیا .

؟دیوگیم هچ ام هب مدرم دروم رد ناتساد نیا .

؟دیوگیم هچ "یزاسدرگاش هب روتسد" زا حیسم تفگ دروم رد مایپ نیا .

؟دراد دوجو مییورییلاثم ای میییآ .

٣. 

دیییوگزب دوخ نابز هب ار یرماس موناخ ناتساد . .

؟تشاذگ دیهاوخ نایمرد یهچ اب ار دنوادخ ناتساد ای دوخ ناتساد هتفه نیا رد .

دییی یارب . .

دییییهاوخب ادخ زا .)١٨-١٧ هحفص( دیناوخب ار یزاسدرگاش تمسق هس بلطم :فی .

٧ هحفص



قشع .۵

ار دوخ هیاسمه`یا مود و .دشابییرتگرزب و نیلوا نیا` .شاب هتشاد تسود تلد و ناج و بلق اب ار دوخ دنوادخ  
شاب هتشاد تسود دوخ دننام `.

٣٩-٢٢:٣٧یتم( حیسم )

١. 

. ؟تسا روطچ امش لاح

؟دیشاب رازگساپس دنوادخ زا نآ ییزیچ ایآ .

دی . .



؟دیتشاذگ نایم ردییسم ناتساد ایآ .

دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب . .

دی۵ تسیل یارب و دیراذگب نایمرد ار )١٣ هحفص( ار دوخ ییانشآ هخاش . .

ییمدرم لابندب مادم روطب وا .دنیاییا رظتنم حی١٧۵یلج یاهرهش مامت حییوگیم ام هب ار نیایتم :ریی یزاسبلاق .  
.ا

٢. 

٣٧-١٠:٢۵ اقول زا بوخ نایرماس :دیناوخب ار ناتساد . .

دیناوخب دوخ نابز هب ار ناتساییرمت . .

؟دیوگیم هچ ام هب دنوادخ ای حیسم دروم رد مایپ نیا .

؟دیوگیم هچ ام هب مدرم دروم رد مایپ نیا .

؟دراد دوجو مییورییروتسد ای میییآ .

؟دیوگیم هچ قشع هب تبسن حیسم روتسد` دروم رد اه هیا نیا

۴٠-٢٢:٣٧یتم .

٣۵-٣۴ :١٣ ّانحوی .

٣. 

؟دییتفرگ داییزییهاوخ ماجنا هتفه نیا رد ار ی .

دییی یارب . .



دهد ناشن ار دیییرفن ۵ تسیل هب دییهاوخب دنوادخ زا :فی .

٨ هحفص

دنوادخ مئش ( ینابر اشع .۶  )

دیرآ اجب نم دای هب ار نیا .دوشییا" :تفگ و داد ناشی ."

تاجن یینوخ ،دوشییپ هناهد ناشن هلایپ نیا" :تفگ و داد ناشیا هب و تشادرب یاهلایپ ،ماش زا سپ ،بیترت نیمه هب  
دوشیم هتخیر امش ."

٢٠-٢٢:١٩ اقول



١. 

؟تسا روطچ امش لاح .

؟دیییزیچ ایآ .

؟دراذگب نایمرد ار دییییآ ؟دیتشاذگ نویمردییسم ناتساد ای دوخ ناتساد ایآ .

دییمن یوریپ حیسم زا و دیسانشیییارب . .

دیییوگزاب ار حیییرمت . .#

٢. 

٢٩-١١:٢٣ نایتنرق لوا :دیناوخب ار ناتساد .

دی . .

؟دزومایم هچ ام هب دنوادخ ای حیسم دروم رد ناتساد نیا .

؟دزومایم هچ ام هب مدرم دروم رد ناتساد نیا . #

؟دزومایم هچ ام هب دنوادخ مئش هب حیسم روتسد دروم رد ناتساد نیا .

؟دراد دوجو مییورییلاثم ای میییآ .

دیراذگب نایمرد اریلبق یاهناتساد زاییییرمت :ریی یزاسبلاق . .

اه لاوس

؟میریگیم نشج ار دنوادخ ماش مسارم ارچ .



؟دنریگب نشج ار دنوادخ ماش مسارم دیابی .

؟میاش مسارم یارب ار نامدوخ دیاب نوگچ .

٣. 

دیییرمت . .

؟دییتفرگ داییزییدب ماجنا دیاب ی .

؟تشذگ دیهاوخ نایمرد ار ناتساد نیای .

دییی یارب . .

دیریگب نشج ار رخآ ماش نارادنامیا رگییراذگب همانرب :فی .

٩ هحفص

ششخب .٧

یربل ،رپ یاهنامیپ اب مه نآ ،تشگ دهاوخ رب ناتدوخ هب ،دیهدییاهیده .دهدب امش هب مه ادخ ات ،دیهدب !



یهاوخ تفایردیلاخ تسد اب ،دیهدبییهاوخ تفایرد رپ تسد اب دییهاوخ تفایرد تسد نامه اب دییتسد ره اب .

۶:٣٨ اقول

١. 

؟تسا روطچ امش لاح .

؟دراد دوجو دیییزیچ ایآ .

دی . .

یداد دایییآ ؟دیتشاذگ نایمردییسم ناتساد ای دوخ ناتساد ایآ .

دییسم وریپ زونه و دیسانشیییارب . .

دیراذگب نایمردییلبق ریوصت یییرمت :ریی یزاسبلاق . .

٢. 

۴۴-١٢:۴١ سقرم زا دشخبیینز هویب :دیناوخب ار ناتساد .

دی . .

؟دزومآیم هچ ام هب دنوادخ ای حیسم دروم رد ناتساد .

؟دزومایم هچ نم هب مدرم دروم رد ناتساد .

؟دزومایم هچ ام هب "دییتسد اب " هب حی .

؟دراد دوجو مییورییلاثم ای میییآ .

؟دزومایم هچ نم هب ندوب هدنشخب دروم رد اههیآ نیا رد

٨:٩ نایتنرق مود .



٨-٩:۶ نایتنرق مود .

٣. 

دیییرمت . .

؟داد دیهاوخ ماجنا ار "یگدنشخب" هب تبسن حی .

؟تشاذگ دیهاوخ نایم رد ار ناتساد نیای .

دییی یارب . .

بلطیپ یارب دیراذگب ارینامز .دی١۵ هحفص( ار بلطحلص صخش سرد :فی ".

١٠ هحفص

 

 



تراهم ٧

 

 

 

١١ هحفص



دیراذگب نایمرد ار ناتناتساد .١

" هداد ماجنا تیاربیخ وگب و دیدرگرب هداوناخ دزن "

تسا هداد ماجنا وا قح ردیگرزب هزجعم هچ یسییارب و تفر رهش هب زین وا .

٨:٣٩ اقول

دنشاب حیسم وریپ دنناوتییییییمدرم و ،ناتسود و هداوناخ هب ناتناتساد نتشاذگ نایمرد .

 دیسیونب ریز یاهی ره رد ار یا .

حیسم اب ییانشآ زا لبق امشیگدنز .۱ .

 

 

؟دیدش انشا حیسم اب هنوگچ .۲

 



 

ییغت امشیگدنز هنوگچ .۳

 

 

 

فی

دئوگب ناتلباقم فرط اب هقیقد ٢ رد ار دوخ ناتساد دییرمت . .

؟دیراذگب نایمرد ار ناتناتساد دیناوتیمی .

١٢ هحفص



دوخ ناهج زا یزاس هشقن .٢

دشابیم اههی ییانشا هریاد __ دیسانشییمییراذگب نایمردییناوتییاهطقن نیرتهب .

دییی ار شرود و دیسیی .١ .

دیهریاد نیییییسییراد تسود و دیسانشیی .٢ .

دیسیونب ار دنتسه رود ادخ زا و دنتسه لصتم ناتیدوناخ ایی .٣ . 

زورره ار نآ دییراذگبییاج رد ار تسیل نیا .دیسیونب ار دییارب هقیقد جنپ یارب زورره دیناوتییصخش ۵ مسا .۴  
لاچخی یور رب ای ،ناتنیشام دروبشاد یور ای ،ییوشتسد هنیآ یور رب __ دینیبب .

دیرازگب ناییشاب یتصرف لابند و دییارب زورره .۵ .

 

 

 

؟تشاذگ دیهاوخ نایمرد هتفه نیا رد ار ناتسادی



١٣ هحفص

ادخ ناتساد نتشاذگ نایمرد .٣

دهد ماجنا نآ یاضا ردییییا و دییمرد یی هب زاین امش .

دییلی .١ :

یشییا دروم رد یتبحص امش اب هشیم ؟دیتسه رود ای دییییم ساسحا امش ایآ " :لاثم یارب "

دیهد حیضوت و دییادهس .٢ .

 

 

 

 

 



دیسرپب .٣

دیسرپب سپس و ،دیونشب ؟دشابیم امشیگدنز زا یفیصوت اههریاد نیی . ،

؟دیرییراد تسود هری .

؟دریگب ار حیسم اب امش ییانشآ ییزیچ ایآ .

دیهس هب .٣ :

مرادن یاهقالع __ زمرق غارچ .فلا

دیورب اجنآ زا و دینزب دنخبل .

مرادن یگدامآ نم __ درز غارچ .ب  

١۶ هحفص دننام ،دییما ناتساد تفه دروم رد و دینیبب ار وا رگییهدب ار داهنشیپ نیا اهنآ هب . .

متسه هدامآ نم __ زبس غارچ .نیس  

یادهس دروم رد ییسرپب ناشدوخ نابز هب اهنآ زا .دیرببیپ دروم نی . .

زییا ،دنروآیب دنوادخ اب اعد رد ار دنتفرگ داییزییهاوخب اهنآ زا .  ... "

دیراذگب نایمرد اهنآ اب حیسم روتسد ٧ دروم رد و دییآ زور ٢ ای ١ رد دشاب ریییعس . .

دنراذگب نایمرد رگییدعب تاقالم یییی . .

١۴ هحفص

 



بلطحلص صخش لابندب .۴

یم تاقالم ار دیدج یاهاج ردیفلتخم مدرم بلغا وا .دوب ترجاهم لاح رد هشیمه حیسم .

ٔیاتسرف مدرم نییپ یارب ار شنادرگاش حیسم .دادیم حییپ یگنوگچ دروم رد شنادرگاش هب حیسم ١١-١ :١٠ اقول رد  
دیمان بلطحلص مدرم ار اهنآ حیسم .دراد ار ییاه مایپ نینچمه تفایرد .

ییارب یهاگرد بلطحلص صخش

دنتسه مایپ هدنریذپ .۱

یذپ .۲ .

دنتسه هتسباو ی .۳

دییئاپ لودج و دیناوخب ار ١١-١ :١٠ اقول

دهدیم ماجنا بلطیییپ لامعا

 

 



 

 

بلطیپ و اعد یارب دیورب نوریب هب مدرم ناییراذگب نیا فرص اریی و دییپ اریی ،هتفه نیا رد

١۵ هحفص

یداتسا لبییلانآ .۵

یپ یارب ،دشابیم دنمتردق اما ،هداسیلیخ یداتسا لبییلانآ .

١. 

؟تسا روطچ ناتلاح .

؟دیشاب رازگساپس شییزیچ ایآ .

؟دیتفرگ دای هسلج نیرخآ یزیچ هچ .

؟دیداد ماجنا یتیلاعف روطچ نات یریگدای ساسا رب .

؟دیتشاذگ نایمردیاد ایآ .

٢. 

دیناوخب ار ناتساد . .

دیراذگب نایم رد یارگید اب ناتدوخ نابز هب ار ناتساد . .

؟دهدیم دای ام هب دنوادخ ای حیسم درومرد یزیچ هچ مایپ نیا .



؟دهدیم دای ام هب مدرم دروم رد یزیچ هچ .

؟مییورییی میییروتسرد ایآ .

٣. 

؟دییتفرگ داییزییهاوخ ماجنا هتفه نیا ی .

؟تشذگ دیهاوخ نایمردییا رد ار ناتساد نیا .

یهاوخ اعد رگییاب روطچ .

دیما زا ناتساد تفه

هب ار داهنشیپ نیا ،)درز غارچ( دوبن حیسم تفایرد هدامآ زونه صخش نآ و دیشاب هتشذگ نایم ردییاد ٣ امش رگا  
دیشاب هتشاد یداتسا لبیی اهنآ اب و دییز یاهی .دیییسم یاهناتساد زا ناتساد دنچ دروم رد و دیایهدب اهنآ .

۵٠-٣۶ :٧ اقول( تسش ار حیسم یینز .١ )

١٧-١٩ :١٨ اقول( ادخ ٔهلیسوب هدش هتفریذپ .٢ )

٢۶-١٧ :۵ قول( فقس رد یخاروس .٣ )

٣٢-١١ :١۵ اقول( هدش مگ دنزرف ود .۴ )

٣٩-١۶-١۵ سقرم( ششخب و ندرم .۵ )

٢٠-١ :٢٨یتم( دیدجیفادها ،دیدجیگدنز .۶ )

٢٠-١ :۴ سقرم ( ؟دی .٧ )



١۴ هحفص( دنشاب حیسم ورییینیبب هریاد ٣ حیضوت اب و دیشاب سامت رد اهنآ اب دینوتم امشینامز ره رد )

١۶ هحفص

یزاسدرگاش تمسق هس .۶  ***

یارب تسا نادرگاش رگید اب ندش عمج مه هرود یی نیا .دشاب مدرم داییگیم دای ار نییم یوریپ ار حیی  
دشابیم شخب هس و یوریپ یریگداییگنوگچ .

تبقارم .١  

دنوشیم عینامز زا **** و **** نتشاذگ نایم رد . .

یی یاهزاین یارب . .

٢. 

دنوادخ تدابع یارب بسانم ،هداسییپ . .

یی ندناوخ ای ؛دنوادخ ییجنا زایتمسق ندناوخ :لاثم ناونعب . .



ییوگباوج .٣

یوریپ

؟دیداد ماجنایلبق هسلج رد ار دوخ تعاطا هنوگچ .

یص

؟دییییآ .

؟دیتشاذگ نایم رد ار حیسم ناتساد ای یناتسادی .

؟دییپ ار بلط حلص صخش ایآ .

نتخاس درگاش و هارمگ مدرم هب یسرتسد ییییعم .۴ .

دیییراذگب نایم رد اریی . .

دییمن یوریپ ار حییمدرم یارب .

دیدج سرد .۵

دیناوخب ار لیجنا مایپ ای ناتساد زایتمسق  

دیییوگزاب ار ناتساد ناتدوخ نابز هب ،دییا نودب . .

؟دهدیم دای ام هب دنوادخ دروم رد ار یزیچ هچ مایپ .

؟دهدیم دای ام هب مدرم دروم رد یزیچ هچ .

؟مییورییلاثم ای میییا رد یروتسد ایآ .

یرمت .۶



دییرمت و دیییوگزاب ار دیتفرگ داییسرد . .

دییشو هتشاد دوخ یارب اریفده .٧

؟دییتفرگ داییزییهدب ماجنا هتفه نیا دیاب ار یزیچ هچ .

؟تشاذگ دیهاوخ نایمردیی مایپ نیا .

دی . .

١٧ هحفص

تمسق هس

الاب

نداد سرد یینامز ات اهیرمت .۶ ..................... :دیدجیسرد ؟تسا روطچ ناتلاح :لباقتمیسرپ لاوحا .١  
دیییوگزاب ار هتفه نیا ناتساد ای ،حیسم ناتساد ،ناتناتساد :لاثم .دنشاب هدامآ . 

دییشاب هتشاد اریفده .٧ ییاتس :تدابع .٢ :* 

روتسد ٧ .

نارگید شزومآ و ،لیجنا نتشاذگ نایم رد ،یصخش دشر یاربیفادها تراهم ٧ . :ییوگباوج .٣ .

اسییی یوریپ *



؟دییییآ :دیص *

یزاسدرگاش تدم دنلب هرود ؟دیتشاذگ نایم ردییسم ناتساد ای ناتناتساد ایآ *

؟دییپ ار بلطحلص صخش ایآ *

یزاسدرگاش شخب هس .

یداتسا لبیاب .

دیسیونب ظفح زا دیناوتیم ار یدح هچ ات دینیبب و دیناشوپب ار الاب لودج افطل .

١٨ هحفص

ندش اسی .٧

تخاس مهاوخ ار دوخ یاسی

١٨ :١۶یتم( حیسم )

١.  

؟تسا روطچ ناتلاح *

؟دیشاب رازگساپس دنوادخ زا شییزیچ ایآ *

؟دیتشاذگ زایم ردییسم ناتساد ای دوخ ناتساد ایآ *



دیین حیسم وریپ و دیسانشیییارب * .

سقرم( هدز ناطیشی ،)٣٠-٢٨ :۴ انحوی ___ دنشاب عامتجا یاربییاهناسرماییصاخشا یی حییحرط *  
دندناوخن ای دندییرببیییم ام زا وا .)١٠-١٩:١ اقول( ........... )٢٠-١٨:۵ .

٢. 

۴٧-٢:٣۶ نالوسر لامعا :دیناوخب ار ناتساد *

دیییوگزاب دوخ نابز هب ار ناتساد .

؟دیوگیم هچ ام هب حیسم ای دنوادخ دروم رد ناتساد نیا *

؟دیوگیم هچ ام هب ناتساد نیا رد مدرم دروم رد *

؟مییورییلاثم ای دیییآ *

ار دیهدیم ماجنا رگید ناورییییاهتیلاعف مود نوتس رد .دیسیونب ار نیشیپ یاهاسییاهتیلاعف ،ریز لودج رد  
دیسیونب .

؟میشاب هتشاد شهج اسیی هب ییهد رییغت ای میییزیچ ایآ

میهدیم ماجنا هچ اهام دندادیم ماجنا هچیلوا یاهاسی

 

 

 



 

 

 

 

٣. 

؟دیییلوا یاهاسییوشیم عمج مهاب ناوریینامز

دیییپ ار ٢ نالوسر لامعا رد اسییو یاهیزیرب یاهمانرب یدعب ییامهدرگ رد . .

دییی یارب .

١٩ هحفص

سقرم :یداتسا لبیاب همانرب

دیهد ماجنا یداتسا لبیاب هار زا لییییتقو .دیناوخب ار سقرم لیییداتسا لبیاب شور .

٨-١:١ سقرم .١

١۵-٩ :١ سقرم .٢

٢٠-١۶ :١ سقرم .٣



٢٨-٢١ :١ سقرم .۴

٣۴-٢٩ :١ سقرم .۵

۴۵-٣۵ :١ سقرم .۶

١٢-١ :٢ سقرم .٧

١٧-١٣ :٢ سقرم .٨

٢٨-١٨ :٢ سقرم .٩

١٢-١ :٣ سقرم .١٠

١٩-١١ :٣ سقرم .١١

٣٠-٢٠ :٣ سقرم .١٢

٣۵-٣١ :٣ سقرم .١٣

٢٠-١ :۴ سقرم .١۴

٢۵-٢١ :۴ سقرم .١۵

٢٩-٢۶ :۴ سقرم .١۶

٣۴-٣٠ :۴ سقرم .١٧

۴١-٣۵ :۴ سقرم .١٨

٢٠-١ :۵ سقرم .١٩

۴٣ ٣۵ ؛٢۴-٢١ :۵ سقرم .٢٠

٣۴-٢۵ :۵ سقرم .٢١

۶-١ :۶ سقرم .٢٢

١٣-٧ :۶ سقرم .٢٣

٢٩-١۴ :۶ سقرم .٢۴

٣٢-٣٠ :۶ سقرم .٢۵



۴۴-٣٣ :۶ سقرم .٢۶

۵٢-۴۵ :۶ سقرم .٢٧

۵۶-۵٣ :۶ سقرم .٢٨

١٣-١ :٧ سقرم .٢٩

٢٣-١۴ :٧ سقرم .٣٠

٣٠-٢۴ :٧ سقرم .٣١

٣٧-٣١ :٧ سقرم .٣٢

١٠-١ :٨ سقرم .٣٣

٢١-١١ :٨ سقرم .٣۴

٢۶-٢٢ :٨ سقرم .٣۵

٣٢-٣٠ :٩ ؛٣٨-٢٧ :٨ سقرم .٣۶

٨-١ :٩ سقرم .٣٧

١٣-٩ :٩ سقرم .٣٨

٢٩-١۴ :٩ سقرم .٣٩

٣٧-٣٣ :٩ سقرم .۴٠

۵٠-٣٨ :٩ سقرم .۴١

١٢-١ :١٠ سقرم .۴٢

١۶-١٣ :١٠ سقرم .۴٣

٣١-١٧ :١٠ سقرم .۴۴

٣۴-٣٢ :١٠ سقرم .۴۵

۴۵-٣۵ :١٠ سقرم .۴۶

۵٢-۴۶ :١٠ سقرم .۴٧



١١-١ :١١ سقرم .۴٨

١٨-١٢ :١١ سقرم .۴٩

٢۶-١٩ :١١ سقرم .۵٠

٣٣-٢٧ :١١ سقرم .۵١

١٢-١ :١٢ سقرم .۵٢

١٧-١٣ :١٢ سقرم .۵٣

٢٧-١٨ :١٢ سقرم .۵۴

٣۴-٢٨ :١٢ سقرم .۵۵

۴٠-٣۵ :١٢ سقرم .۵۶

۴۴-۴١ :١٢ سقرم .۵٧

٨-١ :١٣ سقرم .۵٨

١٣-٩ :١٣ سقرم .۵٩

٢٧-١۴ :١٣ سقرم .۶٠

٣٧-٢٨ :١٣ سقرم .۶١

١٠-١ :١۴ سقرم .۶٢

٢١-١١ :١۴ سقرم .۶٣

٢۶-٢٢ :١۴ سقرم .۶۴

٣١-٢٧ :١۴ سقرم .۶۵

۴٢-٣٢ :١۴ سقرم .۶۶

۵٢-۴٣ :١۴ سقرم .۶٧

۶۵-۵٣ :١۴ سقرم .۶٨

٧٢-۶۶ :١۴ سقرم .۶٩



١۵-١ :١۵ سقرم .٧٠

۴٧-١۶ :١۵ سقرم .٧١

٨-١ :١۶ سقرم .٧٢

١٣-٩ :١۶ سقرم .٧٣

٢٠-١۴ :١۶ سقرم .٧۴

٢١ هحفص



ییزیچ

تسا جیینب حییشبنج رگناییاپ ۶ .

ناهج فلتخم یید ارییاهیئارسا هب وا .تشادیمرب مدق مدرم یارب یزوسلد اب حیسم .دیدیم ار اهزاین حیسم .١  
یجنا ات داتسرف .

دنتشاد زاییمیییم "نارامیب" لابندب__ییم رارقرب طابترا مدرم اب حیسم .٢ . 

شیییییم خیبوت ،دادیم مییم هظعوم وا .دش لیدبت تیییییاهر بوخ ربخ حیسم .تشاذگیم نایمرد ار لیجنا حیسم .٣  
داد اهام یارب اهبنوخ ناونعب ار .

دادیم ناشن اهنآ هب یگدنز دیدج یییم داییم ییامنهار ار مدرم حیسم .دادیم میلعت ار ینادرگاش حیسم .۴ .

ییی هب قشع ،وا هب نامیییاهاسییسم یسیع .دروآ مه درگ اریعمج حیسم .۵ . 

همادا وا تردق رد ار تمدخ نییم زهجم اهتلم ٔهمه زا یزاسدرگاش یارب ار شناوریپ حیسم یسیع .دادییسم .۶  
دنهد .

دیهد حیضوت و دییا دوخ نهذ زا .

٢٢ هحفص


