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 یلبنت
 
 ،ھتفگ نخس دروآ یم یاجب ھک یموش تایبرجت زا و ،هدرک یدایز تبحص )یلبنت( تلاھک ھب عجار ادخ مالک
 ،هدش ھتفگ ھچنآ رد .دنا هدرمش یگدنز رب وا ذوفن و ،ادخ رد ار لح هار ،تایبرجت مامت ،مینک ھجوت رگا اما
 .دریگب تروص دیاب ھک تسا یرییغت و هدش داجیا ھک تسا یتملظ نآ و ،مینک یم هدھاشم ار یکرتشم ھجو
 ار ددرگ نآ نیزگیاج دیاب ھک ار یحیحص هار و ،هدرک نآ ھب هراشا شلاثما رد و تسناد یم ار درد نامیلس
 یم اجک زا یناد یمن اما” یسیع لوقب ھکلب ،دوبن نکاس ناسنا رد سدقلا حور نامز نآ رد اما .هدرب مان ،زین
  .)٨ :٣ انحوی( “دور یم اجک ھب و دیآ
 

 حور ،هراب نیا رد .دشاب وا اب زین ناملد ھک یطرش ھب اما ،میا هدش ادخ نادنزرف ھک مینارذگ یم ار ینامز لاح
 رذگ یارب مزال قایتشا یلو ،هدش راکشآ ھلئسم .تسین دوجوم شیارب راک ھنیمز ھک دھد یم ار نآ هاوگ سدقلا
  .تسین وا سرتسد رد ناطیش عناوم زا
 
 یوم ار ھلئسم دیاب ،دینک هاگن نآ ھب ناسنا بناج زا رگا .دینک یم هاگن ھلئسم ھب بناج ھچ زا دراد یگتسب

 هاگن نآ ھب ادخ بناج زا رگا اما .دننک یم مکح نینچ یناسنا ضیارف .دیسرب ھلئسم ٔھشیر ھب ات دینک یفاکش
  .دشاب یم سدقلا حور تیادھ و ادخ تخانش نآ و ،دنراد لح هار کی ،لئاسم ٔھمھ ،دینک
 
 ،درادن تیمھا )ھلئسم دروم رد تاعالطا( نآ بناوج یریگیپ و ھلئسم تخانش ھک تسین نیا روظنم ھتبلا
 رد ار ود رھ ادخ و ،دراد ار دوخ یناحور و یویند بناج یا ھلئسم رھ ھک تسنیا روظنم .دراد تیمھا
 .دھد رییغت دھاوخ یم یضاقتم
 
 مھ ھب تھابش ،دوخ یارب یزوسلد و ،یدیماان ،یگدرسفا دننام ھک تفگ ناوتیم ،تلاھک یویند ٔھبنج دروم رد
 طوبرم ھک یتایآ زا ،دیروآ تسدب ار نآ لیلد دیناوتب رگا .دشاب ھتشاد قرف تسا نکمم کی رھ لیلد یلو ،دنراد
 .دینک هدافتسا دیناوتیم زین دوش یم نآ ھب
 
 حور ھب طوبرم تایآ لماش ،یگتفھ فیلاکت .دزاس یم مھارف سدقلا حور یارب ار راک ھنیمز یحیسم رواشم
 دھاوخ مھارف سدقلا حور یارب ار ھنیمز ،)نایم رد کی(دوجوم ٔھلئسم لیلد ھب طوبرم تایآ و ،ادخ تاجن و
 تالاوس باوج ادتبا تسا رتھب ،درادن ار دھد ماجنا دیاب یضاقتم ھچنآ زا یتخانش نوچ ،لوا راب ھتبلا .تخاس
  .دیشاب وا تشادرب راظتنا رد دیاب ،دعب یاھ ھتفھ .دسیونب ار باوج دیھاوخب وا زا سپس و دیھدب امش ار
 
 ثحب و ،فیلاکت نداد زا .دیامن تفایرد ار شدوخ ھب طوبرم تقیقح ات دراد ار دوخ مزال تقو رادنامیا رھ
 حور .دشاب یم شمالک و سدقلا حور رد ادخ یزوریپ حالص .دیرادن رب تسد ھتشون یضاقتم ھچنآ ھب عجار
 هدرکن فارتعا یضاقتم دوخ ھک ینامز ات .دناسر ماجنا ار ادخ تساوخ ات دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا
 .داد ھمادا تسا مزال  ،هدش جراخ وا زا “یلبنت” ھک
 

 ار )یدنب هورگ یتح ای( صاخ یوگلا )دیابن( ناوت یمن و ،دنک یم لمع وا صاخ ٔھنوگب یصخش رھ رد ادخ
 دیاب ھک تسوا .مینک تیادھ ادخ تقیقح فشک بناج ھب ،ار یضاقتم دوخ میتسھ راچان .میھدب رارق لمع کالم
 یم راظتنا و ،دیوگب مالک تایآ ھب عجار ار شرظن میھاوخ یم ھک تسوا زا ھشیمھ ،ھجیتن رد .دیامن تفایرد
 .دروآ تسدب ار حیحص رظن شدوخ ھک میشک
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 »  دیسیونب ار دوخ یاھ تشادرب  «
      ٢۶ لاثما

 ؟تسیک روظنم ........ لھاک :١٣
 دنام یم ھناخ رد 
 دیوگ یم و  
  هار رد یریش«  
 ،تسا نیمک رد  
  طسو رد یریش  
 ؟تسین ناطیش ھیحور نیا ایآ ........ »!تساھنابایخ  

 رد :١۴
 شا ھنشاپ رب 
 ،ددرگ یم 
 لھاک  
 !شرتسب رب  

 لھاک :١۵
 اذغ فرظ رب تسد 
 درب یم ورف 
 یلبنت زا اما  
 !دروآ یمن ناھد ھب  

 لھاک :١۶
 دوخ مشچ رد 
 تسا رتمیکح 
 نت تفھ زا  
 !دنھد یم ھنادنمدرخ خساپ ھک  
 
 نآ عون و ،دریگب تروص دیاب یرییغت ھک تسا مولعم .مینیب یم ار لھاج و دنمدرخ ھسیاقم یعون اجنیا رد
 یم دازآ هدرک ریگ نآ رد ھک یبالجنم نآ زا ار لھاک ھنوگچ ،دش راکشآ زاین ھک لاح اما .مینیب یم زین ار
  .دینک
  :سدقلا حور ھب عوجر اب
 
      ١ لامعا

 ؟تسیچ شراک وا ........ سدقلا حور نوچ اما :٨
 ؟ھچ ینعی ........ ،دیآ امش رب 
 ؟تسیچ روظنم ........ تفای دیھاوخ تردق  
 ،دوب دیھاوخ نم نادھاش و   
 ؟دراد ھلئسم اب یطبر ھچ ........ میلشروا رد   
 هرماس و ھیدوھی یمامت و    
 نیرت رود ات و    
 ؟ھنوگچ ........ ناھج طاقن    
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 .دسریم ایند یمامت ھب ھک یا هزجعم ربخ و ،تسا )دھد یم و( هداد ماجنا سدقلا حور ھچنآ نداد ناشن روظنم
 وا ھب ار اھ باوج ادتبا تسا مزال ،دوش یم وربور یتساوخرد نینچ اب ھک تسا یلوا راب یضاقتم نوچ اما
  .دسیونب تساوخ وا زا ار اھ نامھ سپس و ،درک وگزاب
 بناوج .هدروآ وا یگدنز رد )ناطیش( نمشد ھک تسیا هویم رگناشن )دیدج و میدق دھع( تلاھک ھب طوبرم تایآ
  .دزیخ یم رب وا زا ھک تسا یشھج و ادخ تخانش ھب یضاقتم زاین لاح و ،هدش نایب یراتفرگ نیا فلتخم
 :دیامرف یم مالک
 
      ١۶ انحوی

 ،دیآ وا نوچ :٨
 ؟تسیچ روظنم ........ ار ناھج 
 ؟تسیچ باجم ........ درک دھاوخ باجم 
 هانگ ظاحل ھب ھک  
 ؟ھچ ینعی یرواد و تلادع ........ یرواد و تلادع و  
 .تسا راک ریصقت   
   
 یم جنر نآ زا ھک تسا ناھج مامت .تسادخ نتخانشن رد لاکشا .تسین یضاقتم اھنت رصقم مینیب یم اجنیا رد
 ،تسادخ دنزرف رگا .دبایرد و دسانشب ھک تسوا تبون لاح .میا ھتفای وا رد ار باوج و میا ھتخانش ام اما .درب
  .دروآ دھاوخ تسدب سدقلا حور و مالک قیرط زا ار ادخ دوجو
 
      ٢١ لاثما

 لھاک درم ِترسح :٢۵
 ؟تسیچ روظنم ........ ،دھد یم نتشک ھب ار وا 
  شناتسد ھک اریز  
 .دنراد ابا راک زا  
 
     ٣ نایکینولاست مود

 میدوب امش اب ھک ینامز یتح اریز :١٠
 ھک میداد امش ھب ار مکح نیا 
 ،دنک راک دھاوخ یمن ھک رھ«  
 ».دروخن مھ نان   
 
      ١٠ لاثما

 ؟تسیک دنمتلود ........ ،دنمتلود یرگناوت :١۵
 ؟تسیچ روظنم ........ ،تسوا مکحتسم رھش 
 نایاونیب رَقف اما  
 .دماجنا یم اھنآ یدوبان ھب   
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      ٢۴ لاثما
 مدرک رذگ یلھاک درم ٔھعرزم زا :٣٠

 ؛متشذگ لقع مک درم ناتسکات زا و 
 ،دوب ھتفرگ راخ ار اج ھمھ :٣١

 ،دوب هدناشوپ ار نیمز زرھ ِفلع 
 .دوب ھتشگ ناریو یگنس راوید و  

 مدید ھچنآ رد :٣٢
 ،مدرک لمأت 
  مدید ھچنآ زا و  
 :متخومآ تربع   

 ،باوخ یکدنا :٣٣
 نداھن مھ رب مشچ یکدنا 
 نتشاذگ تسد رب تسد یکدنا و  
 ،تحارتسا یارب  

 رقف و :٣۴
 نزھار نوچمھ 
 ؟هدز لوگ ھک تسا ناطیش ایآ .........  تخات دھاوخ وت رب  
 ،یرادان و   
 ؟ھچ ینعی رادان حلسم ......... .حلسم یدرم نوچمھ   
      ٢۵ یتم

 :داد خساپ شرورس اما :٢۶
 !لبنت و راکدب مداخ یا” 
  یتسناد یم ھک وت  
 ،ما ھتشاکن ھک ییاج زا  
 ؟دنک یم لمع ھنوگنیا ادخ رگم .........  مَوَرد یم  
 ،ما هدیشاپن ھک ییاج زا و   
 ؟تسیچ روظنم ......... ،منک یم عمج   

 ارم لوپ ارچ سپ :٢٧
 ؟تسیچ نافارص و لوپ زا روظنم ......... یدادن نافارص ھب 
 مدرگ زاب رفس زا نوچ ات  
  ؟مریگب سپ دوس اب ار نآ   
 
 ١۵ نایتنرق لوا

 ،مزیزع ناردارب ،سپ :۵٨
 ؟تسیچ روظنم ........ ،هدوب راوتسا و تباث 
 دوجو مامت اب هراومھ  
 ارچ ........ ،دیشاب لوغشم دنوادخ راک ھب   
 دیناد یم اریز    
 دنوادخ رد امش تمحز    
 ؟تسین الاب لاوس باوج نیا ........ ،تسین هدوھیب     
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 ۶ لاثما
 !؟ الھاک :۶
 ،ورب ھچروم دزن 
 شیاھھار ھب و  
 شیدنیب  
 !زومایب تمکح و   

 تسا یا هدنامرف ھن ار وا ھک :٧
 بصنمبحاص ھن و 
 ؛یمکاح ھن و 

 ،ھمھ نیا اب :٨
 دوخ ٔھشوت 
 ؟ روظنم ناتسبات ایآ ........ دنک یم مھارف ناتسبات رد 
 شیوخ ٔھقوذآ و  
 داسح مسوم رد  
 .دروآ یم درگ   

 !؟ الھاک :٩
 ؟تفخ یھاوخ یک ھب ات 
 دوخ ِباوخ زا و  
 ؟تساخ یھاوخ رب یک  

 نتفخ یکدنا :١٠
 ،ندز ترُچ یکدنا و 
 ؟دنک یم تفرشیپ مک مک ھک تسا نیا روظنم ایآ ........ نتشاذگ تسد رب تسد یکدنا و  

 رقف و :١١
 نزھار نوچمھ 
 ؟نزھار ارچ ........ تخات دھاوخ وت رب 
 ؟تسیچ روظنم ........ .حلسم یدرم ناس ھب ،یردان و  
 

 ۶ نایناربع
 تسا نیا ام یوزرآ :١١

 امش زا کی رھ ھک 
 ار تیدج نیمھ  
 ناتدیما ققحت یارب  
 رخآ ات   
 ؟رمع رخآ ات ینعی ایآ ........ ،دیھد ناشن   

 ،دیشابن لھاک و :١٢
 دیریگ قشمرس یناسک زا ھکلب 
 نامیا اب ھک  
 ؟دندرب راکب ار نامیا ینعی ایآ ........ ییابیکش و  
 ؟دنوش یم ثراو ایند نیا رد روظنم ایآ ........ .دنوش یم اھ هدعو ثراو   

 


