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 اسیلک شیشک
 » دیسیونب ار دوخ یاھ تشادرب «

 
 طابضنا / بیدأت زا روظنم
 

 .رھق ھن ،تسا یتشآ یادخ .اوعد ھن ،تسا حلص یادخ .تملظ ادخ ھن ،تسا تبحم یادخ ام یادخ
 شوغآ ھب ار هدش ناطیش شوختسد ھکنآ ،هدشمگ رسپ دننام .دنک یم مک ھکنآ ھن ،دیازفا یم اسیلک ھب
 .)٢۴ :١۵ اقول(“دش هدنز ،دوب هدرم” ،دیوگ یم و دشک یم
 
 یمن رد دوخ زا یزیچ و ،دییوگ یم مالک زا امش نوچ ،درادن لوبق ار ادخ ،درادن لوبق ار امش ھکنآ
 و دیوش شیاسیلک ناپوچ ات هداد رادتقا امش ھب ھنوگنامھ ،تساسیلک رس یسیع ھک ھنوگنامھ .دیروآ

 .دھد یم شرورپ و دزاس یم انب سدقلا حور ار شیشک .دینک زاب شنادنارف یارب ار هار
  
 رگید وضع اب یوضع رگا دیوگ یم شمالک و تسا مکاح ھک تسا یسیع ھکلب ،دیتسین امش رگید سپ
 تساوخ تسا نیا .)دشابن ھچ دشاب مرجم ھچ( دبلطب ششخب و دنک نتورف ار دوخ دیاب ،دراد ھلئسم
 نیا .دیشاب یم نآ یارجا لوئسم ،اسیلک شیشک ناونع ھب امش و ،تسا مکاح شمالک .اسیلک رد ادخ
  .دینک گرگ ھب ھقالع و ھتخاس ادج هرب زا ار گرگ دیناوتب ات ،هداد امش ھب سدقلا حور ار تواضق
 
 یارب کاندرد یلو ،تسا یمھم عوضوم .درک تبحص ادخ رادتقا ھب عجار دوش یم مزال یھگ
 ،تسھ یدازآ .دننک یمن مکح تیرثکا .تسین یسارکومد اسیلک رد .تسا اسیلک رس ادخ .ناگدنونش
 ھک تسا سدقلا حور .مینام یم هدنز و میتسھ هدنز ھک تسادخ زا تعاطا اب .ادخ زا تعاطا رد یلو
 تیکلام ،توکلم .دنشاب یم دنوادخ توکلم ءزج ،اسیلک یاضعا و شیشک .دنک یم مکح شمالک اب
 هدش یرادیرخ دایز یاھب ھب ھکلب ،دیتسین دوخ لام ھکنآ ھب عجار امش ھک تسا اجنیا زا .دراد زین ار
 .درک دیھاوخ تبحص ،دیتسھ ادخ دوجو مامت ثراو و ادخ دنزرف ھک تسنیا رب ناتراختفا لاح و ،دیا
 ،هدوبً البق ھچنآ ھب دیاب ،دننک یم رکف مدرم ،تسا نایم رد یصاوخ بیترت و مظن ھک دوشن نشور رگا
 ات دنرب یم تسا اسیلک زا نوریب ھچنآ ھب ار نآ یلو ،دنھد یم شوگ بوخ .دننک ھفاضا ،زین ار نیا

 ھک یرییغت و یناحور یگدنز تقیقح دیاب نامیا ون ھب ادتبا نامھ زا .دروخب ناشدرد ھب یزور دیاش
 دنک یم رییغت ای ،سپ نیا زا دنک یم شروش ھکنآ و ،هدشن رید لاح رھ ھب یلو .تفگ ،تسا نایم رد
  .دوش یم جراخ ای
 
 طوبرم ھچنآ و ،شیشک تایصوصخ ،یتشآ و حلص ھب طوبرم ھک تسا یتایآ ،دوش یم مزال اجنیا ھچنآ
  .تسادخ زا تعاطا و طابضنا ھب
 
 .تسا یزاس درگاش و ،اسیلک ّسامش ،خیش ،شیشک ھب طوبرم تایآ نیا ،دیشاب ھتشاد ھجوت اما
 
 .ددرگ ارجا تسا مزال یلو ،تسا دایز زین تایآ دادعت
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      ١ سوتیت
 متشاذگ اج رب تنرُک رد ور نآ زا ار وت :۵
  ار مامتان یاھراک ات 
 یھد ناماس 
 ،مدرک رما ار وت ھک ھنوگنامھ و  
 رھش رھ رد   
 ؟یدرک یزاسدرگاشً البق ینعی ........ .رامگ رب یخیاشم    

 دیاب اسیلک خیش :۶
 ،تمالم زا رود ھب 
 ؟تسا یئوشانز یگدنز ھنوگچ روظنم ........ ،نز کی رادافو رھوش  
 دشاب نامیا اب ینادنزرف یاراد و   
 ؟دننک داجیا ھلئسم تسا نکمم هداوناخ نوچ ........ ماھتا ھنوگ رھ زا ھک   
 یشکرس و یگتخیسگ ماجل    
 .دنشاب اربم     

 ھک ارچ :٧
 اسیلک رظان 
 ؟ھچ ینعی ........ تسادخ رشابم  
 ور نیا زا و   
 ،دشاب تمالم زا رودب دیاب  
 ؟ھچ ینعی یأر دوخ ........ وخدنت ای یأردوخ ھن   
 ؟حالصا و بیدأت رد نشخ  ........ نشخ ای راسگیم ای   
 ؟یویند تالماعم دراو ........ ،عورشمان عفانم یپ رد ای   

 هرھش ھکلب :٨
 یزاونامھیم ھب 
 ییوکین رادتسود و 
 یرادنتشیوخ و 
  اسراپ و 
 سدقم و 
 ؛مظنم و 

 رادیاپ و :٩
 ؟دوش یم نعمطم ھنوگچ ........ ینعمطم مالک رب 
 تسا هدش هداد میلعت ھک  
 حیحص میلعت ٔھیاپ رب ار نارگید دناوتب ات   
 دھد دنپ   
 .دنک در ار نیفلاخم رظن و    
 
 
 
 
 



یحیسم ٔهروشم تاراشتنا                                                                                                         اسیلک   3 

      ١ سوتیت
 اریز :١٠

 راکبیرف و یوگ هوای ِناشکندرگ 
 ؟رادشھ ........ ،دنرایسب 
 ؟تعیرش دنبیاپ ........ ،ناگدش ھنتخ زا صوصخب  

 ،تسب دیاب ار ناشناھد ھک :١١
 اریز 
 ،عورشم ان عفانم بسک یارب 
 .دنا هدرکن تفایرد ار سدقلا حور و دنشاب یم راد تعیرش ........ دنھد یم ھتسیاشان میلاعت  
 ھنوگ نیدب و  
 یمامت ھب ار اھ هداوناخ   
 .دنزاس یم هابت    
 
      ۴ سقرم

 :تفگ هداد ھمادا سپس :٢۴
 دیونش یم ھچنآ ھب« 
  تقد ھب 
 ؟ارچ ........ .دیراپسب لد 
 ،دراد ھک نآ ھب اریز  
 دش دھاوخ هداد رتشیب  
 درادن ھکنآ زا و   
 زین دراد ھک نامھ   
 .١٩ :۵ نایکینولاست لوا ........ ».دش دھاوخ ھتفرگ    
 
 

      ١٣ نایناربع
 دینک تعاطا دوخ ناربھر زا :١٧

 ؟دح ھچ ات ........ ؛دیشاب اھنآ میلست و 
  اریز  
 ؟تسین ادخ ناج روظنم ........ امش یاھناج رب ناشیا  
 دننک یم ینابدید   
 ؟دنھد یم سپ باسح ھنوگچ ........ .دنھدب باسح دیاب و   
 دیراذگب سپ    
 ار دوخ راک    
 ؟دننک تبحم دنناوتب لیم اب دیاب ........ دنھد ماجنا ینامداش اب    
 ،ھلان و هآ اب ھن     
  اریز      
 .ھتبلا ........ .دوب دھاوخن امش عفن ھب نیا      
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      ۵ سرطپ لوا
 متسھ خیاشم زا دوخ ھک نم :١
 حیسم یاھجنز رب دھاش و 
  یلالج کیرش و  
 ،دش دھاوخ راکشآ ھک  
  امش نایم رد ار خیاشم   
 :مھد یم دنپ   

  ار ادخ ٔھلگ :٢
  تسا هدش هدرپس امش تسد ھب ھک 
 .شیشک تیلوئسم ........،دینک تراظن و ینابش  
 رابجا ھب ھن اما  
 ؟دیآ یم اجک زا تبغر و لیم ........،تبغر و لیم اب ھکلب   
 ؟دھدب ار تبغر و لیم دیاب ادخ سپ ........؛دھاوخ یم ادخ ھک ھنوگنآ    
 ؟تسھ رگید ھچنآ رھ ........عورشمان عفانم یارب ھن و     
 ھقالع و قشع اب ھکلب     

 ھکنآ ھن :٣
 دنا هدش هدرپس امش تسد ھب ھک یناسک رب 
 ؟دنا هدرک یضعب ........،دینک یرورس  
 ھلگ یارب ھکلب   
 .دننیب یم زین ار امش یلو دننک یم شوگ سدقلا حور ھب ھلگ ........،دیشاب ھنومن   

 نانابش سیئر نوچ ات :۴
 ،دنک روھظ 
 ار یناف ریغ ِلالج جات  
 تسا شیشک ھب ادخ ٔهدعو نیا ........ .دینک تفایرد   

 ،ناناوج یا :۵
 .دنراد ار دوخ یاھ زاین و لئاسم ناناوج ........ .دیشاب خیاشم میلست زین امش 
 رگیدکی اب ناتراتفر رد یگمھ  
 ؟ناناوج یارب ار ینتورف ........ ،دیدنب رمک رب ار ینتورف   
 ،اریز    
  ناربکتم لباقم رد ادخ«    
 ؟ناگدنھد روتسد و نایوگورز ........،دتسیا یم    
 ار نانتورف اما     
 ؟تسیچ روظنم ........ ».دشخب یم ضیف     
   
      ٢٧ لاثما

 تیاھ ھلگ عضو زا :٢٣
 ؟تسین یناحور یھاگآ ،هاگآ کین ........ شاب هاگآ کین 
 تیاھ ھمر زا  
 ؟ھچ ینعی تقد ھب ........ ؛نک تبقارم تقد ھب   
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      ٣ بوقعی
 نم ناردارب :١
 ؟دیشاب هدش هدناوخ دیاب ........ امش زا یرایسب ھک دابم 
 ،دنشاب ندش ملعم یپ رد  
 دیناد یم اریز   
 ،ناملعم ام رب ھک   
 یرت تخس ِیرواد    
 ؟ادخ مداخ یگتسکش رس ینعی یرواد ........ .دش دھاوخ     
 
      ٢ سوتیت

 ،ناس نیمھ ھب :٣
 هدروخلاس نانز 
 .دنشاب ھتشاد یا ھنامرتحم یگدنز ٔهویش دیاب  
 وگ تبیغ دیابن   
 ،دنشاب بارش ٔهدنب ای   
 تسوکین ھک ار ھچنآ دیاب ھکلب    
 ؟دنھد میلعت زین نانز ینعی ........ ،دنھد میلعت    

 دنناوتب ات :۴
 ار رتناوج نانز 
 دنزومایب درخ  
 تسود رھوش ھک   
  ١٨ :٢ شیادیپ یگدنز رای ........ دنشاب تسوددنزرف و   

 رادنتشیوخ و :۵
 فیفع و 
 ونابدک و 
 نابرھم و 
 ،رھوش میلست و 
 دھاوخ یم ار تایصوصخ نیا اھنآ زا مالک نوچ ........ .دوشن ھتفگ دب ادخ مالک ات  
 
       ۶ یتم
 دیشاب هاگآ :١
 ار دوخ ییاسراپ ھک 
 مدرم ناگدید ربارب رد  
 ؟دینکن ار راک نیا دصق زا ینعی ........ ،دیروایم اج ھب  
 دصق نیا ھب   
 ،دننیبب ار امش ھک   
 ،تسا نامسآ رد ھک دوخ ردپ دزن ھنرگو    
 ؟هدوبن سدلقا حور زا نوچ ........ .تشاد دیھاوخن یشاداپ     
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     ۵ نایکینولاست لوا
 ،ناردارب یا لاح :١٢

 مینک یم اضقت 
  امش نایم رد ھک ار نانآ  
 دنشک یم تمحز  
 دنوادخ بناج زا و   
 ،هدوب امش ناربھر   
 ،دنھد یم ناتدنپ   
 .دینک شوگ ناشیا فرح ھب ینعی ........ ،دیرادب یمارگ    

 ،تبحم اب و :١٣
 ار مارتحا لامک 
 ،دنھد یم ماجنا ھک یراک ببس ھب  
 .دیشاب لئاق   
 رگیدکی اب و    
 افص و حلص رد    
 .دینک یگدنز     
 
 
      ١۶ نایمور

 .تسا مھم ینعی .......... ،ناردارب یا :١٧
 منک اعدتسا امش زا مھاوخ یم 
 دیشاب ناسک نآ بقارم  
 دنا ییادج لماع ھک  
 امش هار رد و   
 ؟ھچ ینعی ........ دننک یم داجیا عنام   
 ،دیا ھتفای امش زا ھک یمیلعت اب و    
 ؛دنزرو یم تفلاخم    
   ؟ھچ ینعی ........ ،دینک یرود نانآ زا     

 صاخشا ھنوگ نیا اریز :١٨
 ،دننک یمن تمدخ ار حیسم ام دنوادخ 
 .دنتسھ ترھش و مان یپ رد ھمھ ..........  یپ رد ھکلب  
 .دوش یم نآ لماش زین مکش .......... دنشیوخ مکش یاضرا  
 ابیز ینانخس اب و   
 زیمآ قلمت و   
  ناحول هداس راکفا رب    
 ،ھتشاذگ ریثأت    
  .۴ :١٣ یتم .......... .دنبیرف یم ار نانآ     
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     ۴ سواتومیت مود
 ینک ھظعوم ار مالک :٢
 .دش مزال ھک ینامز ......... هاگیب و هاگ ھب و 
 ؟نک ھیھتً البق ار بلاطم ........ یشاب راک نیا ٔهدامآ 
 رایسب ربص اب و  
 ،قیقد میلعت و  
 حالصا ھب   
 خیبوت و   
 قیوشت و   
 .شاب میلعت زا اھ تشادرب یایوج ربص اب و ........ .یزادرپب    

 اریز :٣
 دمآ دھاوخ ینامز 
 .دش دایز نارادنامیا تیعمج یتقو ........ ،داد دنھاوخن شوگ حیحص میلعت ھب مدرم ھک 
  ھکلب  
 ،شیوخ لیم ھب انب  
 رایسب ناملعم   
 دروآ دنھاوخ دوخ ِدرگ   
 ھک ار ھچنآ ات    
 ،تسا نآ ندینش بلاط نایشاھشوگ    
 .هدنیآ ھب تبسن تسا یرادشھ نیا ..... ؛دنونشب نانآ زا     

 تقیقح ھب نداد ارف شوگ زا و :۴
 ،هدش نادرگیور 
 اھ ھناسفا یوس ھب  
 .میدق بحاذم ای ،یساشناور ،ادخ مان رد ھچ ........ .تشگ دنھاوخ فرحنم  

 وت اما :۵
 ؟ھچ ینعی ........ لاح ھمھ رد 
 .زاس هدامآ شروش ربارب رد ار دوخ ........ ؛شاب شوھ ھب 
  ار اھیتخس  
 نزب عیرس لئاسم دروم رد ار رخآ فرح ینعی ........ ؛نک راومھ دوخ رب  
 هد ماجنا ار رشبم راک   
 ار شیوخ تمدخ و   
 .ھحلاصم و بیدأت ،تیبرت ،میلعت ینعی ..... .ناسر ماجنا ھب لامک ھب    
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     ۵ سواتومیت لوا
 ،ریذپم خیاشم زا یکی رب یماھتا :١٩

 .دنتفا یم قافتا لئاسم نیا ینعی ........ .دھاش ھس ای ود یھاوگ ھب رگم 
 اما :٢٠

 هانگ ھب ھک ار نانآ 
 .دنا هدنارذگ ار بیدأت ھحلاصم لحارم ینعی ........ ،دنھد یم ھمادا 
 ھمھ ربارب رد  
 نک خیبوت  
 ؟تسین موس ٔھلحرم نیا ........ .دنسرتب نارگید ات   

 ،هدیزگرب ناگتشرف و یسیع حیسم و ادخ هاگشیپ رد :٢١
 مھد یم دنگوس ار وت 
 ار اھ روتسد نیا ھک  
 ؟ھچ ینعی .......... یروادشیپ نودب  
 ینک تیاعر  
 ار یراک چیھ و   
 ؟ھچ ینعی .......... یرادبناج رس زا   
    .یھدن ماجنا    
 
 
 


