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 متشھ لصف
 

 یسیع تخانش
  
 
 
 
 
 
 
 ار یسیع ٔھبذاج .تفای هوبنا تیعمج نایم ار دوخ و دمآ نیئاپ یسیع و دوب هدیسر نایاپ ھب هوک رس ٔھظعوم
 یم ماجنا هوک نیئاپ لاح و ،تفگ هوک یالاب .ھتشاذگ نایم رد یاپ ھک تسوا .دنک راکنا دناوت یمن سک چیھ
 ھجیتن لاح .دندید یم دوخ نورد رب ار وا رون ھمھ ،گرزب و کچوک زا ،دنناوارف زین نادنمزاین .دناسر
 ھن ،تسا هدننک انب یسیع یاھ فرح .ددرگ تشادرب دیاب هویم .ددرگ تابثا هدش ھتفرگ ھچنآ ات هدنام یرھاظ
 ھک تسیک .دروآ یم راب ار یتشھب تایح و دوش یم هدرپس ادخ ھب ھک تسا لد .ندینش و نتسشن یارب اھنت

 ؟دھاوخن ار یتمالس
 افش
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یتخبدب و ،دندوب دوھی موق ٔهدش درط و سجن تعامج نایماذج .مینک یم هدھاشم ار ناھانگ شزرمآ یاھ ھناشن
 )یگدنز یاھ یتخبدب و یدیما ان مامت دوجو اب( یماذج نآ یلو .دندرمش یم ناشناھانگ یاذج مدرم ار اھ نآ
 ،میریگب رظن رد ار دیدج تایح و میرگنب افش نایرج قامعا ھب یتقو . “........ یھاوخب رگا مرورس” :تفگ
 تسین نیا عوضوم .میسر یم هدیدرگ تایح لمکم و هدش رھاظ ندب رد ھک یدیدج تقلخ نآ لولس بناج ھب
 یلو ؟تسیچ نآ یملع ٔھبنج .تشاذگ رثا مسج رب ھنوگچ حور .دش عقاو ھنوگچ ،ھکلب ،دش عقاو نینچ ارچ ھک

 ٨ یتم
 ،دمآ نیئاپ هوک زا یسیع نوچ :١
 .دندش ھناور وا یپ زا گرزب یاھتعامج 
 

 ٨ یتم
 دمآ وا دزن یماذج یدرم ماگنھ نیا رد :٢
 :تفگ و دز وناز شربارب رد و 
 ».یزاس مکاپ یناوت یم یھاوخب رگا ،مرورس«  

  ،هدرک زارد ار دوخ تسد یسیع :٣
 »!وش کاپ ؛مھاوخ یم« :تفگ و دومن سمل ار وا 
 .دش کاپ وا ماذج ،مد رد  

 :دومرف وا ھب یسیع سپس :۴
 ،یئوگن یزیچ یسک ھب هراب نیا رد ھک شاب هاگآ« 
 ،امنب نھاک ھب ار دوخ ورب ھکلب  
 ،هدرک رما یسوم ھک ار یا ھیدھ و   
 .»دشاب یھاوگ اھنآ یارب ات نک میدقت    
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 ناسنا ھن و ،دزاس کاپ ار اھنآ تسناوت یم ادخ اھنت ،دوب هدرک یماذج ار اھنآ ادخ نوچ ھک دوب نیا ناشداریا
 زاین ار دوخ مزال تقو ،ھعماج .تخاس یم داجیا زین ار یدب جیاتن ،تفای یم راشتنا ربخ نیا رگا و .)یسیع(
 تداھش .دنناد یم نکمم ریغ ار ناسنا ندرک رییغت ناکما زونھ یرایسب .دشاب ھتشاد یتسرد تشادرب ات ،دراد
 .دریگب رارق هدش مگ ٔھعماج سرتسد رد هدش تبث دیاب ھک تسوت و نم
 

 هدنامرف ندروآ نامیا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨ یتم
 ،دش موحانرفک دراو یسیع نوچ :۵
 سامتلا اب و دمآ شدزن یمور یماظن کی 

  ،نم رورس« :تفگ وا ھب :۶
 .»دشک یم درد تخس و هدیباوخ ھناخ رد جولفم مراکتمدخ 

 .»مھد یم افش ار وا و میآ یم نم« :تفگ یسیع :٧
 .یئآ نم فقس ریز متسین ھتسیاش ،مرورس« :داد خساپ یماظن :٨
  وگب ینخس طقف 
 .تفای دھاوخ افش مراکتمدخ ھک  

 .نامرف ریز متسھ یدرم دوخ نم اریز :٩
 .مراد دوخ نامرف ریز زین ینازابرس 
 ،دور یم ،“ورب” میوگ یم یکی ھب  
 .دیآ یم ،“ایب” میوگ یم یرگید ھب  
 .»دروآ یم یاج ھب ،“رآ یاجب ار نیا” میوگ یم دوخ مالغ ھب  

 ،دینش ار وا نانخس نوچ یسیع :١٠
 دمآ تفگش ھب 
 :تفگ ،دندمآ یم شا یپ زا ھک یناسک ھب و  
 ،میوگ یم امش ھب ،نیمآ«   
 .ما هدیدن مھ لیئارسا رد یتح ینامیا نینچ   

 میوگ یم امش ھب و :١١
 دمآ دنھاوخ برغ و قرش زا یرایسب ھک  
  نامسآ یھاشداپ رد و  
 بوقعی و قاحسا و میھاربا اب  
 ،تسشن دنھاوخ هرفس کی رس رب  

 یھاشداپ نیا نادنزرف اما :١٢
 ،دش دنھاوخ هدنکفا نوریب یکیرات ھب  
 .»دوب دھاوخ ندیئاس مھ رب نادند و ھیرگ ھک یئاج  

 :تفگ یماظن نآ ھب سپس :١٣
 .»دوش هداد وت ھب تنامیا قباطم !ورب«  
 .تفای افش وا راکتمدخ مد نامھ رد   
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 راک !دوب هدروآ نامیا یسیع ھب ،یماظن هدنامرف ،یمور کی یلو ،دندروآ یم نامیا یسیع ھب یرایسب مدرم
 و ،دزاس یم رارق رب تسد رود یاھ نیمز رس رد یتح ،دارفا لد اب ار سامت نوچ تسا بیجع سدقلا حور
 وا توکلم تعسو و ،تسادخ رد ھک تسا یتمکح روظنم .دناسر یم ینوگانوگ یاھ لد ھب ار ادخ فطل دیون
 ھک دینک ھجوت ،نیا رب هوالع .دنا هدرپس حیسم یسیع ھب ار دوخ ناج یرایسب یاھ لد .دروخ یمن مشچ ھب ھک
 هدرک دشر ات درب یم نامز و دریگ یم تروص ھظحل کی رد افش .تفای افش “مد نامھ رد” یماظن راکتمدخ
 شرورپ ار دوخ تایح و دنک یم راک ھظحل ھب ھظحل دنوادخ .)دوش هدروآ هویم( ددرگ سوسحم نآ زا تشادرب
  .تسا رایسب نآ نادھاش یلو ،هدشن شافً الماک زونھ ھک تسا یملع .دھد یم
 

 نارامیب یافش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رب ار ام یاھفعض” ،دیوگ یم .دنیآ یم دوجوب نامیا قیرط زا ھک مینک یم هدھاشم ار ینامسج یاھ افش اجنیا
 ،دیوگ یم نآ ھب لابند رد و .دوش یم الب رپس ادخ .دنماجنا یم هانگ ھب ھک تسیئاھ ھسوسو نامھ نیا .“تفرگ
 رمث ھب حیسم ھب نارادنامیا رد مالک قیرط زا ھک تسیئاھ افش نامھ نیا و ،“درک لمح ار ام یاھ یرامیب”
 ار شدیما ناسنا یلو ،ھتشاذگ یاجب ار یخلت ٔھنیمز بھذم ھتبلا .دنک در ار یتاکرب نینچ ھک تسیک .دسر یم
 دونشب ارم یادص رگا یسک .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ” ،دبوک یم ار برد ھشیمھ ادخ و ،دھد یمن تسد زا
  .)٢٠ :٣ ھفشاکم(“نم اب وا و دش مھاوخ رفسمھ وا اب و دمآ مھاوخ نورد ھب ،دیاشگب میور ھب رد و
 
 
 

 

 ٨ یتم
 ،تفر سرطپ ٔھناخ ھب یسیع نوچ :١۴

 .تسا رتسب رد و هدرک بت ھک دید ار وا نز ردام 
 درک سمل ار وا تسد یسیع :١۵

 .دش عطق شبت و 
 .دش یسیع زا یئاریذپ لوغشم و ھتساخرب وا سپ  

 ،بورغ ماگنھ :١۶
 دندروآ شدزن ار ناگدزوید زا یرایسب 
 دوخ مالک اب وا و  
 درک رد ھب نانآ زا ار حاورا  
 ،داد افش ار نارامیب ٔھمھ و  

  ،ناس نیدب ات :١٧
 :ھک ددنویپ تقیقح ھب یبن یایعِشا یئوگشیپ 
 تفرگ رب ار ام یاھفعض وا« 
 .»درک لمح ار ام یاھیرامیب و 
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 یسیع زا یوریپ یاھب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یگدنز هافر رطاخب ھک یدرگاش ھب یسیع .درادن یبوخ تبقاع یلو ،تسھ ریذپ ناکما یسیع زا هدافتسا ؤس
 ادخ ارنآ و تسادخ تسد رد تایح نان ،یھگنآ و ،درادن ادخ توکلم رد یشزرا ایند نیا ،تفگ دوب وا ھلابند
 ار تیاھزاین ھتبلا ،یھاوخب ار ادخ رگا .سکعرب ھن و ،تسوا تساوخ یرجم و ادخ قولخم ناسنا .دھد یم
 .دشاب وت یجنم یسیع و ،یشاب ادخ مالک و سدقلا حور وریپ ھک یتروص رد یلو ،تخاس دھاوخ هدروآرب
 یتم(“دناراب یم ناراکدب و نایاسرپ رب ار دوخ ناراب و دنابات یم ناکین و نادب رب ار دوخ باتفآ” ادخ ھتبلا

 مھارف تایح یارب ار یروظنم و دوصقم و دنک یم رو راب ار ھتشاک مخت ھک تسادخ تخانش یلو ،)۴۵ :۵
  .وت یارب رکش ار ادخ ؟تسادخ رتشیب تخانش ایآ ؟تسیچ وت دصق .دروآ یم
 ھکنآ .دزاس مھارف ار وت یدعب مدق ادخ راذگب و ،راذگب رس تشپ ار ھتشذگ .“نک یوریپ ارم” ،تفگ یمود ھب
 زا ،تسین ادخ زا گرم .دوزفا نآ ھب یگدنز رد دوخ و درب ثرا ھب ھک تسیناھانگ .درم هانگ رطاخب هدرم
 ٔھسوسو( میروآ یم ناطیش ھب یور و هدرک تشپ سدقلا حور ھب ،مینک یم ینامرفان یتقو .تسا ناطیش
 دشر ناسنا دوجو رد ناطیش ھک تسا ھنوگنیا .)دنز یم رس هداتفا لالج زا تعیبط زا ھک ،تاساسحا/راکفا
 دوخ یگدنز ٔهدودحم ار ادخ مالک رگا .دراد )یگتسبلد ،امنھار ،فدھ ،تساوخ( ام تیامح ھب یگتسب .دنک یم
 ار یگدنز شیارگ ادخ زا یوریپ .میزاس یم مھارف )سدقلا حور( ادخ حور یارب ار ھنیمز تقونآ ،میرامشب
 هرابود ادخ دنزرف یور رب ار تشھب برد و ،)مالک ندیشوپ مسج قیرط زا( دنادرگ یم زاب ادخ ھب هرابود
 وت دھاوخ یم ناطیش .تسا ناطیش زا سرت .مینیب یم ،درذگ یم ایند رد ھچنآ رد ار نآ سکع .دیامن یم زاب
 ،دیوگ یم ھشیمھ یسیع .نک تفایرد ادخ زا ار تدوخ یگدنز تمکح و ،یآ دوخب .دیامن سویام یلکش ھب ار
 ،یرادن رگا اما .وت یارب رکش ار ادخ ؟یراد هارمھ ار سدقلا حور ایآ ،تایھ هار رد .“نک یوریپ ارم”
 نورد ھب ،دیاشگب میور ھب رد و دونشب ارم یادص رگا یسک .مبوک یم هداتسیا رد رب ناھ” ،دیوگ یم یسیع
  .)٢٠ :٣ ھفشاکم(“نم اب وا و دش مھاوخ رفسمھ وا اب و دمآ مھاوخ

 ٨ یتم
 ،دنا هدمآ شدزن رامش یب یھورگ دید یسیع نوچ :١٨

 :دومرف رما 
 »میورب ایرد یوس نآ ھب«  

 :تفگ و دمآ وا دزن نید یاملع زا یکی هاگنآ :١٩
 ».درک مھاوخ یوریپ ار وت ،یورب اج رھ ،داتسا یا « 

 :داد خساپ یسیع :٢٠
 ،اھ ھنایشآ ار اوھ ناغرم و تساھ ھنال ار ناھابور« 
 ».تسین نداھن رس یاج ار ناسنا رسپ اما  

 :تفگ یو ھب رگید یدرگاش :٢١
 هد تصخر تسخن ،مرورس« 
 ».مراپسب کاخ ھب ار دوخ ردپ و مورب ات  

 :تفگ وا ھب یسیع اما :٢٢
 نک یوریپ ارم« 
 ».دنراپسب کاخ ھب ار دوخ ِناگدرم ،ناگدرم راذگب و 
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  نافوت ندرک مارآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لئاسم( ناشنامیا شرورپ بناج ھب ار نانآ ،“وا زا یوریپ” یارب ار شنادرگاش ھک مینیب یم ار یسیع اجنیا
 ھچ و دندش تیادھ ھنوگچ مینیبب لاح .“دنتفر وا یپ زا شنادرگاش” .دنک یم تیادھ )یگدنز تالکشم و
 .“؟دیناسرت نینچ نیا ارچ ،نانامیا مک یا” تفگ یسیع و دندش ھجاوم یناج رطخ و نافوت اب ؟دندرک تشادرب
 اب ،ردپ ھب نانیمطا لامک رد ھک مینیب یم ار یسیع ،دزیخ یم رب یگدنز نافوت ھک ینامز .میزومایب یسیع زا

 اب زین سرطپ .دباتش یم ناج تاجن ھب ،یبناج زا کمک یادن ندینش اب و )٨ :۴ رومزم( هدیباوخ تھار لایخ
 ناشیجنم ھیبش ار شنادنزرف ادخ .)٣١ ات ٢٨ :١۴ یتم( تفر هار بآ یور ار یمدق دنچ ،“وا زا یوریپ”
 یم عفد کی رھ ار )دننک یم داجیا یگدنز رد ینافوت کی رھ ھک( ناھانگ .دھد یم شرورپ حیسم یسیع
 وا زا و میئوجب ار وا دیاب ام .تسھ نامدوجو رد ادخ .دزاس یم افوکش ار نادواج تایح ،ناشیاج ھب و ،دیامن
 ادخ زا ار مالک تمکح و میوش یم وربور یلکشم ای ھلئسم اب ھک تسا ینامز ،عقوم نیرتھب .میئامن تشادرب
 ددرگ یم ام ندب زا یئزج و ،دروآ یم ار سدقلا حور ٔهویم ھک ،ً)ادمع( تسادخ مالک یارجا .میئوج یم
 ام و ،دسر یم ام درد ھب ،راب نیمدنچ یارب و نامھ ،میدروآ نامیا ادتبا ھک ھنوگنامھ .)دشوپ یم مسج حور(
 نیمآ .دنک یم میھس دوخ لالج رد ار
 
 
 

 

 ٨ یتم
  دش یقیاق راوس یسیع سپس :٢٣

 .دنتفر وا یپ زا زین شنادرگاش و 
  ،تفرگ رد نیگمھس ینافوت هاگان :٢۴

  .دنک قرغ ار قیاق جاوما دوب کیدزن ھک ھنوگنآ 
 .دوب باوخ رد یسیع اما  

 :دنتفگ و دندرک شرادیب هدمآ نادرگاش سپ :٢۵
 ،ام رورس« 
 ؛میوش قرغ هدنامن یزیچ  
 »!هد نامتاجن   

 :داد خساپ یسیع :٢۶
 ،نانامیا مک یا« 
 »؟دیناسرت نینچ نیا ارچ  
 دز بیھن ار جاوما و داب و تساخرب سپس   
 .دش امرفمکح لماک شمارآ و   

 :دندیسرپ یم رگیدکی زا هدز تفگش نانآ :٢٧
 ؟تسا یصخش ھنوگچ نیا« 
 »!دنرب یم نامرف وا زا زین جاوما و داب یتح  
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 ناگدزوید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رادتقا ٔھنماد و داعبا نداد ناشن روظنم .دوش یم ھجاوم هدزوید درم ود اب ھک مینیب یم ار یسیع اجنیا رد
 رب ھکلب ،هدش هداد وا ھب )١٨ :٢٨ یتم( “نیمز رب و نامسآ رد تردق یمامت” اھنت ھن حیسم .تسا حیسم
 دوجو اب .مینک یم هدھاشم ار نآ زا یصاخ ٔھنومن اجنیا .میدید ار نیا ١۶ ٔھیآ ردً البق .تسا مکاح زین ناطیش
 ناج ات دز یم یزرم نکاما ھب رس یعقاوم رد ،دوب هدش هداتسرف لیئارسا ٔهدش مگ نادنفسوگ یارب حیسم ھکنآ
  .دھد تاجن ار یرتشیب یاھ
 یگدنز و یتخب دب رد ار تسا ناشراک ھب طوبرم ھچنآ .مینکب ناشراک یگنوگچ و اھ وید نیا ھب یھاگن ادتبا
 جاور ار ترفن و ،مشخ ،سرت و ،نتخاس ھنال ،ناگدرم نیمز رس رد .مینیب یم دنا ھتخاس ھک یراب تکالف
 یگتسب و ،دراد ار دوخ تاجرد زین شحو .دنک یم تیارس زین ناسنا ھب یشحو حور نیا .دوب ناشراک نداد
 ام رد سدقلا حور ھک میناد یم ،میا هدروآ نامیا ھک ام .دشاب یم دوجوم صخش رھ رد ھک تسا یناھانگ ھب

  .دنیرفآ یم ام رد ار تسادخ تساوخ ھچنآ ماجنا تردق و ،تسا نکاس
 یسک .دوب هدش دراو اھنآ ھب یمیظع ملظ .دنوش رجفنم تشاد ناکما ھظحل رھ ھک ،دوب رپ ناشلد یردقب ود نیا
 نیا .“دنک روبع هار نآ زا تسناوت یمن سک چیھ ھک دندوب یشحو یردق ھب” ،تشاذگ یمن لحم اھنآ ھب زین
 .تشاد ترفن نایحیسم زا ینامز زین سلوپ .دندوب ادخ ٔهدنب زین نانیا !یمحر یب ھن ،دنتشاد کمک ھب زاین ود
  .دیدرگ ادخ لوسر ،تاجن زا سپ یلو

 ٨ یتم
 ،دندیسر ایرد یوسنآ رد عقاو ،نایردَج ٔھیحان ھب ھک یماگنھ :٢٨

 .دندروخرب ودب ،دندش یم جراخ ناتسروگ زا ھک هدزوید درم ود 
 .دنک روبع هار نآ زا تسناوت یمن سک چیھ ھک دندوب یشحو یردق ھب ود نآ 

 :دندز دایرف انآ :٢٩
 ؟ادخ رسپ یا تسا راک ھچ ام اب ار وت« 
 »؟یھد نامباذع ررقم تقو زا شیپ ات یا هدمآ ایآ 

 .دوب ارچ لوغشم اھکوخ زا گرزب یا ھلگ اھنآ زا رترود یمک :٣٠
 :دنتفگ یسیع ھب نانک سامتلا اھ وید :٣١

 .»تسرفب اھکوخ ٔھلگ نورد ھب ،ینار یم نامنوریب رگا« 
 :تفگ اھنآ ھب :٣٢

 »!دیورب« 
  دنتفر اھکوخ نورد ھب و دندش جراخ اھوید 
 دندرب موجھ ایرد نورد ھب ھپت یریزارس زا ھلگ مامت و 
 .دندش کالھ بآ رد و  

 ،عیاقو نیا ٔھمھ و دنتفر رھش ھب ،ھتخیرگ نانابکوخ :٣٣
 .دندرک وگ زاب ،دوب هداد خر اھ هدزوید نآ یارب ھک ار ھچنآ ھلمج زا 

 دندمآ نوریب یسیع ندید یارب رھش مدرم مامت سپس :٣۴
  دندید ار وا نوچ و 
 .دیوگ کرت ار ھیحان نآ ھک دندرک سامتلا ودب 
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 یتخبدب ،دنکن کمک ام ھب یسک رگا و ،میرادن لمحت بات یگدنز یاھ یتخس ربارب رد و ،میتسین یوق ھمھ
 ات .دراد لد رد ھچ نیبب و نک ھجوت وا ھب ،ریگن هدیدان ار وا ،دیوگ یم یسیع .تفرگ دھاوخ ارف ار ام دوجو
 هدوب رادربخ دوخ عضو تماخو زا دیاب ادتبا ،راک ھبوت .تسین تقیقح یارب یئاج ،تسا رپ شلد ھک ینامز
 و مالک یاریذپ تقونآ ،)دوش ھتخانش زین هدراو یاھ ناشن و مخز لکش نیا ھب و( ددرگب یلاخ شلد ،دشاب
 یفعض ھب فارتعا ،ام راک .دوش یم رتشیب ادخ یارب یاج ،دوش یلاخ شلد ھچ رھ .دوب دھاوخ ادخ محرم
 قمع ھب رتشیب ھچ رھ .ددرگب نآ نیزگیاج مالک دیاب ھک تسیا ھفطن .هدرک هدافتسا نآ زا ناطیش ھک تسا
 ھک داد تسد زا ینامز ار یراک نینچ تیلباق ناسنا زغم .میمھف یم رتھب ار ادخ تساوخ ،میربب یپ بلطم
 ،دنب زا ھک دراذگب قطنم و لقع ٔھصرع رب یاپ دناوت یم یصخش نینچ ینامز و .دش ھنحص دراو ناطیش
 ھب ،دوخ لاح نارگن زین اھوید .دروآ ار تاجن و دش ھنحص دراو یسیع زین ود نیا یارب .دشاب هدوب اھر
  .تفر نایم زا رش و داد ار هزاجا زین یسیع و ،دندروآ هانپ اھ کوخ
 هدروخن تسد ناشلام ات دنرذگب یسک ناج زا دنرضاح ناشلام رطاخب ھک ،دینیب یم زین ار مدرم تشادرب اما
 ادخ توکلم رگا .دور یم شیپ یدوبان هار رد و هداتفا لالج زاً اتقیقح ایند ھک میوش یم ھجوتم تقونآ .دنامب
 .دنک یم ظوفن عامتجا ھب سپس و دوش یم زاغآ ام زا کی رھ زا .دش یمن اپ رب داسف هاگچیھ ،دوب نایم رد
 نیمآ .دناسر ھمھ شوگ ھب دیاب ار ادخ یھاوخ ریخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


