


 ادبیات فارسی یازدهم فصل اول پرش- تس ی

؟تسا هدوب هچ ،یقهیب تُسب یضاق ناتساد ،هب هّجوت اب ریز ریبادت ندروآ ياج هب زا فده-1

و روفاک همه يدقع ،ندرگ رد هقنخم ،يزوت نهاریپ ،هتسشن تخت َِربَز رب اج نآ متفای ار ریما و هدرکَرت و هتخیوآ ناتک ياه هدرپ و هدرک کیرات هناخ متفای

».مدید هتسشن تخت ریز اجنآ بیبط يالعلاوب

يدنب مخز هب مادقا يارب طیحم ِندرک دعاسمتحارج نتفاکش و یحاّرج تهج ریما ندرک هدامآ

ریما ندب يامد لادتعا و بت ِنازیم فیفختيو ِیناور شمارآ تهج بسانم یناکم داجیا و ریما مشخ شهاک

؟دراد »فدارت« ییانعم ۀطبار »ارحص« ةژاو اب هک تسا هدمآ ياهژاو هنیزگ مادک رد-2

اهناتسد قشع هار زا دزیماهناتسلگ رد داش کلبلب

نورد غار نایم يدیرپیمنورد غاب درِگ هب مدید غاز

لغلغ زا نکاس وت رخآ یتشگلبلب يا لبلب هب کغاز تفگ

داهنب یکماد و تفر یکدوکداشلد کلبلب و گنتلد غاز

..................تیب يانثتساهب تسا هدش فذح هلمج »لعف« ریز تایبا ۀمه رد-3

مدع زا دوجو تشاد یسب رکُش مدق يداهنن هر نیا رد وت ات

؟دوس هچ ،وربا رب ،هلاس هد ۀکرسدوب هلاس دص نغور نوچ ،وت هیپ

؟دنچ روج نیا !رتهدوسآ )نیمز( یمز يو؟دنچ رود نیا ،رتهتسهآ کلف يا

اهنایب رد ینعم جنس توالحاهنابز شخب ینشاچ مان هب

؟تسا يدانسا "ندش" ردصم زا لعف هنیزگ مادک رد-4

دش دهاوخ نانز هرعن لگ ةدرپارس اتلبلب نارجه مغ زا دیشک هک لواطت نیا

؟دش هچ ار نارادتسود ؟دمآ رخآ یک یتسود؟دش هچ ار نارای ،مینیبیمن سک ردنا يرای

یهاگ یهاگن قرب دوش زورفا شتآقشع رتخا يا رظن کی زا یتخوس مایتسه

شوماخ بل و ناهد رد نخس هنوگ رازهدنتفریم هرانک رب رظن لها هک نآ دش

؟تسا هدشن هتفرگ راکهب لوهجم لعف هنیزگ مادک رد-5

؟دناتسن یمه یضاق نآ ،دشاب هدروایب هناختب زا وزغ هب دومحم ناطلس هک يرز

.دش لیاز یمامت بت و تلع هک دیآ هداد راب زور هس ود نیا رد

.يآ زاب وت دوش هدرک لیسگ اههمان نوچ :تفگ و درک عیقوت

.دیآ هداد ات یباب رد رصنوب يوس تسیماغیپ

..................ینعی »تلص« ةژاو »تسین راک هب ارم هک مداد زاب و متفریذپ تسا رخف تلص نیا« ترابع رد-6

ششخبماقمراختفاسابل

..................ۀنیزگ زجهب دراد دوجو »ناسمهریغ سانج« اههنیزگ ۀمه رد-7

دیشکیم یمقر وا ملق زو    دیشکیم یمدق وا مدق رب

دیشک یغار هب غاب زا دوخ تخر دیزگ یغارف هک اج نآ زا یغاز

ياج دیلقت هب درک وا یپ رد    ياپ شیوخ شور زا دیشک زاب

مه هب براقتم شتاوطخ مه مه هب بسانتم شتاکرح مه
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؟تسا هدشن انعم تسرد تیب مادک رد هدش صّخشم ةژاو-8

)گنر خرس - هزوریف گنر هب( ماف هزوریف ۀضور نآ دهاش / مامت لامج هب یکبک هردان

)نوزوم نتفر هار(ار راومه شبنج و شور نآو / ار راتفر و هر نآ دید وچ غاز

)اضف ،تحاس(هوک ناهنپ نزخم هد هضرع / هوک ناماد هب هصرع یکی دید

)ارحص(دیشک یغار هب غاب ،زا دوخ تخر / دیزگ یغارف هک اجنآ زا یغاز

؟درادن ییانعم بسانت تیب مادک اب ».متسین دنمتجاح تدایز چیه هب و تسا لالح ایند ماطح هیام كدنا زا مراد هچ نآ«:ترابع-9

تسا ملاع ناطلس و دراد مان شیوردتسا ّملسم تعانق کلم هک ار شیورد

داد نیا نایادگ هب ناهاش هب داد نآ هک نآتساجرب تعانق جنک دوبن رگ رز جنگ

تسا سب تسا سفن تّزع همه رگتسا سرتسد ار وت هک تعانق رد

منیبیمن مهرم نوچ مخز اب منکیم لّمحتمنیبیمن نامرد نوچ درد اب منکیم تعانق

؟دراد تقباطم »ماهیا« ۀیارآ اب هژاو مادک »مشاب وت يوم يوب هب هگ نآ تیفاع باوخ هب« عارصم رد-10

وبومتیفاعباوخ

؟تسا هدرک هدافتسا »سانج« ۀیارآ زا دوخ روظنم نایب يارب هنیزگ مادک رد ،رعاش-11

یمالس يداتسرف بش نیمادک یمایپ يداد ار کیپ نیمادک

يدیشک مرهب زا يراوخ نیمادکيدیرد  مدای رب هماج نیمادک

يدرک داش دوخ زا مزور نیمادکيدرک دای نم زا تعاس نیمادک

دراد باشون ۀمشچ رب رذگدراد بات رهز هچرگ تیانع

؟دراد یموهفم تبارق ،ریز ِتیب اب تیب مادک-12

»اهرد زا نتسج تسا لقع طرشدسرب نامگ یب دنچره قزر«

يراذگن نارگن ار لد هک یعس نک یعستسا لهس ملاع ود ياشامت ز نتسب مشچ

سب و تسا ماربا دراد يدیلک رگ يزور لفقار یعس تسد راذگم انح رد لّکوت زا

يدرگ اورنامرف يربیم نامرف هچنآ ردق هبدنامیمن عیاض سکچیه یعس هاگرد نیا رد

تسا لثم دردیم شوپاپ هدهیب یعس هکراذگب ار شیوخ راک اضق ياضتقا هب

؟درادن دوجو مات سانج تیب مادک رد-13

یتخوس ین وچ شتآ رب اهلد هکیتخومآ ین یناوج بلرکش

دش هچ ار نارازه دمآ شیپ هچ ار نابیلدنعتساخنرب یغرم گناب و تفکش لگ نارازهدص

لگ زا ياپ و ياپ زا راخ و يدروآرب مراخ زا لگلدنیگنس مادنامیس بوبحم يدمآزاب مرگ

تسه بیرغ نارازه راید نآ رد نم نوچتسین بیرغ نادنچ وت يوک هب مدمآ رگ

؟درادن یموهفم تبارق تیب مادک اب »شدنژن دهاوخ وا هک ،لد نآ دنژن /شدنلب دهاوخ وا هک ،رس نآ دنلب« تیب-14

تفاین تّزع چیه دش هک رد ره هبتفاتبرس شرد زک ره هک يزیزع

یهد یهام هب ایرد هب ار یکییهد یهاش و يرآرب ار یکی

تخت ز درآ ردنا كاخ هب ار یکیتخب جات دهنرب رس هب ار یکی

دَُوب راوخ هشیمه ّتلذم غاد وچ یهنتّزع یهد ار هک نآ َدَبا زیزع دوشب
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؟دراد دوجو یّطخلا مسر و ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-15

.دنتفر لابقتسا تمدخ هب نایعا و هدش ياپ هب گرزب یشیوشت و یبارطضا و دوب هداتفا هاگرکشل رد شوخان تخس يربخ

.دنتفرب نارّشبم و تشگ دّکؤم عیقوت هبو دنهد ناّقحتسم هب کلامم رگید هب مرد رازه رازهود داد  لاثم

.تسا لالح ایند ماطح ۀیام كدنا زا مراد هچنآ و دسرتیم يو هک مسرتب تمایق شسرپ و باسح نآ زا مه نم

.وا تهج زا رتگرزب یکی .دنروایب هد يوان و تساوخب اهیتشک ریما ،زامن زا سپ هدمآ يازغ زا

؟تسا تسردان ترابع مادک رد هدش لوهجم لکش-16

.دش هدروآ اشگهرگ میسن :دروآ اشگهرگ میسن حبص ِداب هک / نکم هتسب راک ز تیاکش هچنغ وچالد

دش دهاوخ هدینش نایعّدم نخس :داب ششووایس نوخ ۀملظم زا یمرش / دونشیم نایعّدم نخس ناکرت هاش

.دشن هداتسرف همان :داتسرفن یمایپ و دیناودن یکیپ / ناراوس هاش نآ و مداتسرف همان دص

.دوشب هدرب اطخ ۀشیدنا :دربب اطخ ۀشیدنا و درآ تغارف / نوجعم نیا هک روخ هداب منم قشع بیبط

.تسا هدش هراشا ،یگدنامرد موهفم رد یگتسباو و ّقلعت هب ، ..................  تیب زج هب تایبا همه رد-17

نیقی یب يداب هب ینابنجب رسنیمز ردنا ایگ نوچ ییاپ هتسب

ینَک رب لِگ نیا زا ار اپ رگم ایینک یلقن ات تسین تیاپ کیل

ییزوسلد نک ،تسین اپ ار هک رهییزور دیوج ،تسا ياپ ار هک ره

تسا لکشم سب شور ار تتایح نیاتسا لِگ نیز تتایح ؟ار اپ ینَک نوچ

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »دش« ةژاو ینعم-18

تسا بآرب ِشقن وا طخ لایخ ریرحتنایرگ ةدید رد و ربلد دش هک سوسفا

تسبب ور و درک يرگهولج و دومن ورباون هام وچ مراگن هک مدش نآ زا ادیش

تسدنامن روجهم ۀتسخ نآ ترد زا روددیوگب وت بیقر هک مدآ دش کیدزن

تسود راذگهر دش هک تخب کین كاخ نازحبص میسن يا رآ نم هب )همرُس( يرهاوجلا لحُک

؟تسا هتفر راک هب رتشیب »سانج« ۀیارآ هنیزگ مادک رد-19

نیطسلف ات اج نیز تفر هنیس هب دیابنینیس روط زا درگ تفُر ناگژم هب دیاب

میدنب هراخ و راخ ّدس زا روبع رب لدمیدنب هراب رب رفس راب ات تسا تقو

داز ردام ز وا هک ره دورب تبقاع هکریگرب هر  هداز و زاس رفس گرب و ایب

ردارب يا تسا گنن هناگیب ام ياج ربردارب يا تسا گنت هناخ ار ام تسا گنت

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-20

باجح راگزور درازگ بوجحم ار یکی تلصخ هس نیا زا هک ره و ترخآ باوث هب ندیسر و تلزنم تعفر و تسا تشیعم یخارف دننآ بلاط هک هس نآ اّما«

»درادب يو ياهدارم شیپ بعص

راهچهسودکی

؟درادن ییانعم طابترا تیب مادک اب ریز تیب-21

»تسا هداد تسیابیم هچنآ سک ره هبتسا هداشگ ناسحا ۀتسبان رد«

روز و دین اپ و تسدیب دنچ رگاروم و رام يزور نک ایحم

مرب یبیصن دیوگ لیزازعمرک يالص کی دهد رد رگو

دروخ تمسق فاق رد غرمیس هکدرتسگ مرک ناوخ نهپ نانچ

شرب رد یکی تواقش میلگشرس رب یکی تداعس هالک
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؟تسین ناسکی ریز تیب اب تیب مادک موهفم-22

روز هب يزور دندروخن نالیپ هکروم وچ منیشن یجنک هب سپ نیا زا

يزوس لد وت ارچ نان مغ رديزور مهد یمه مدادب ناج

بلط دشاب مهم سپ دیاینیمببسیب يزیچ و بابسا ملاع

دناتسن قزر حور دوب اتدناد یمه مهِديزور تفگ

وت قشع زا ناود دیآ وت شیپوت قزر یهاوخن رو یهاوخب رگ

؟دراد یموهفم »لباقت« ریز تیب اب ،تیب مادک-23

»اهرد زا نتسج تسا لقع طرشدسرب نامگ یب دنچ ره قزر«

وش راوخمغ ورب یهاوخیم هدامآ يزوروش هراپ دص لد اب ناشیرپ قزر زا عناق

ارم ینامیشپ تشگنارس زج یقزر تسینملفحم هن نیا عمش ینابزشتآ زا هچرگ

باتفآ ناوخ ز زگره شايزور ددرگن مکدرک هک ره ربارب هم نوچ ار شیوخ جرخولخد

نم ز دیآیمن ندیشوک قزر يارب زالزا زور ماهداد لّکوت اب تعیب تسد

؟درادن بسانت تیب مادک اب ریز تایبا موهفم-24

هتخوس دوخ یماخ زا تبقاع

شیوخ راتفر و هر شمارف درک

هتخوماین کبک يورهر

شیوخراک زا هدز تمارغ دنام

يربرفیک دروآ مشخ کی نوچيرورپ رتهب دنچ ره ار رام

درک شومارف نتشیوخ کتدرک شوگ رد کبک کت یغالک

درک مگ شوگ ود مد هتفایاندرک مد يوزرآ كرخ نیکسم

تسود رهب هرهم وک و نمشد رهب رهز وکرام لکش هب نت دنک هبوچرام هک مریگ

؟تسا »گنچ هب یلاغش ،دمآرب يریش هک /گنر هدیروش شیورد دوب نیا رد« تیب ریظن هنیزگ مادک رد »گنچ« ةژاو ینعم-25

مزاوآ شوخ ۀجهل شوخ ِظفاح ِمالغتفگیم مدحبص هک مدینش هرهُز گنچز

تسا بابر و گنچ ۀمزمز زا رپ هشوگ نیاکتحیصن ياج بلطَم مغامِد جنُک رد

تسا رُپ لابقا ِیم زا رگ وت تخب رغاسشورف هداب ۀچبغم نآزا روآ گنچ هب لد

منکف انیم دبنگ نیرد گنچ لغلغمناشفا ناور تخت نیرب ماج ۀعرج

..................ینعی بیترت هب »تاوطخ ،ویرغ،براقتم ،هقنخم« ياههژاو-26

اهمدق ،اغوغ ،ارگمه ،دقعنانخُس ،دایرف ،هدننک کیدزن ،زیوآندرگ

اهاطخ ،دایرف ،ارگمه ،دنبتسدماگ ،گناب ،هدنوشکیدزن ،دنبندرگ

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-27

.تسیز دنناوتب رتخارف و دنرخ لالح یکتعیض ار نتشیوخ ات رسپ هب هسیک کی و داد دیاب ردپ هب هسیک کی

.تشگ بوجهم و داد تسناوتن راب هکنانچ ،داتفا یماسرس و نازوس بت ؛تفرگ بت ار ریما هبنشجنپ زور و

.مسرتب تمایق فّقوت و باسح نآ زا مه نم و مردپ نیا دنزرف زین نم ،لاح ّيا یلع ،داب زارد دیمع هجاوخ یناگدنز

.دوب دنمهشیدنا زور یقاب و دینادرگ زاب ار ناشیا و تسیرگب و »دینت ود امش هک اگرزب ؛امُکّرد ّهلل« :تفگ رصنوب



؟تسا هدشن انعم تسرد ،هدشصخشم ةژاو ،هنیزگ مادک رد-28

)دنسپان دروم :تّیهارک( يارس دورف داتسرفیم ،دوبن یتّیهارک نآ رد هک يزیچ

)لیلد :ّتلع( تشگ لیاز یمامت بت و ّتلع هک دیآ هداد راب

)دمآشیپ :تفر( متفگب رصنوب اب ،تفر هچ نیا زا و متشگزاب نم

)داد حرش :دومن زاب( دومن زاب لاح و ریما هب تشبن یتعقر ،زور رگید

؟تساجبان دیلقت زا زیهرپ و يروآون و عادبا هب توعد .................. تیب زجهب تایبا ۀمه موهفم-29

دوش نوطالفا هک دیاب نیشنمخ ددرگ هک رهلامک بسک دوش لصاح رگا دیلقت هر زا

میوگیم وگب تفگ لزا داتسا هچنآدناهتخاس متفصیطوط هنیآ سپ رد

شاب راک عرتخم هدم عّبتت هب نتنک هزات ینک هچ ره کین هاوخ و دب هاوخ

تفر الاب رهم راک يور دیرج زا هکتسا قیفوت هچرگا هارمه دّیقم وشم

؟تسناد ناوتیمن ًالصا ییاهنت هب ار هژاو مادک يانعم-30

يارسرابداهبورگنچ

؟تسین نیسپ ۀتسباو هنیزگ مادک مود عارصم رد هیفاق ةژاو-31

يادخ قلخ هب دناسر یکین هکيارس ود ره هب دنیب کین یسک

شوگ هب دمآ شبارحم راوید زشوه و یفیعض زا دنامن شربص وچ

شیوخ يوزارت رد دوب تیعس هکشیوخ يوزاب هب یناوت ات روخب

يادخ عنص و فطل رد دنامورفياپ و تسد یب دید یهبور یکی

؟دراد هراشا ریز تیاور هب هنیزگ مادک-32

»ۀفرْعَملا ِنَع زْجَعلا ،ِۀَفرعملا ُلامک «

ییار هریت رد دبا ات دنامبییانشور دشخبن رگ ار درخ

هاگآ چیه زا متسین دیوگ هکهار نیرد دشاب نآ لقع لامک

داتفارس هب شقشع وچ هدنامورف هراچیبدیآرد هب يراک همه زا لقع هک میتفگ

يار زا هن دیآ راک ریبدت زا هنياپ دهن وس کی وا قیفوت رگو

؟دراد ییانعم طابترا ظفاح زا تیب مادک اب ریز تیب-33

»مک ین و شیب دشاب يوم کی ین هکملاع عضو هداهن یبیترت هب«

داب ششوماخ ۀتسپ نیرکش ِيادف ناج / تفگن شیورد نم اب نخس )رورغ :( ربک زا هچرگ

داب ششون دروخب رگ حدق هب قشاع ِنوخ / شراد مدرم ِنک شزاون ِتسم ِسگرن

داب ششوگ رد وتِ فلز ِیگدنب ۀقلح / ظفاح دش ناهج ِروهشم وت ّیمالغ هب

داب ششوپ اطخ كاپ رظن رب نیرفآ / تفرن عنُص ملق رب اطخ تفگ ام ریپ

.تسا حیحص بیترتهب هدش صّخشم ياههژاو ینعم .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-34

)عیرس - ینوردنا(.مروآیم باوخ ریخ ریخ و مدادیم یجاغآ هب نم و نم تسد هب يارسدورف داتسرفیم دوبن یتیهارک وا رد هک يزیچ

)اههمیخ - بش(دندوب هدز اهعارش و همیخ ،تفر دنمریه دور نارک هب و تسشن رب ،ریگبش دوعسم ریما هبنشود زور رد

)گنج - بّجعت ۀلمج هبش(هدرک هراپ و هتسکش ار نیّرز ناتب و دروایب ریشمش هب اههناختب زا وزغ هب دومحم ناطلس هک يرز !ّهللا ناحبس يا

)حورجم  -رایسب(.تسسگب تشوگ و تسوپ لاود کی هکنانچ دش راگفا تسار ياپ و دش هتفوک کین ریما

؟دراد دوجو يزیمآسح ۀیارآ تیب مادک رد-35

درم ود ره ةراب زا دمآ شورخهابت نادرم و ناپسا هتشگ یمغتخس زاوآ هب متسر تفگ نینچرایدنفسا شدروآ خساپ نینچ

5



ماسرس عرص

اقستسا

نوعاط ؟دریگب لکش نّمضت ۀطبار ۀیاپ رب ،اههژاو ییانعم ۀکبش ات دنیشنب دیاب هژاو مادک یلاخ ياج رد-36

تلعشیر

هتسخلوه

؟دیباییم لوهجم لعف هنیزگ مادک رد-37

.دوش هدرمژپ نآ مدع هب یهاگ.دیآ هزات هرمث نآ دوجو هب

.دمآ هتفکش شراسخر هب یگنر.دندمآ هتشک نارادمان رامش زا نوزف

.دنریگیم رارق هزوح کی رد ییانعم ۀطبار ظاحلهب ود هب ود ..................  ۀنیزگ ياههژاو ۀمه-38

راع و رخف - نیگمغ و دنژن -تسپ و نود - لیماف و شیوخلقع و قشع - کش و نیقی -ینغ و شیورد - لابقا و رابردا

يار و درخ -مرک و ششخب - تسوپ و زغم - ینیریش و توالحّهیدیمحت و تاجانم - هابت و عیاض -تایح و لجا - نابیرگ و بیج

..................ةژاو زج هب دنتسه نیسپ ۀتسباو اههژاو ۀمه »ینارگید رکف هک شوخ تراهب /متفگ هتسهآ ناوغرا شوگ هب« تیب رد-39

نارگیدتراهب رد»ت«ناوغراهتسهآ

؟تسا نیشیپ ۀتسباو هژاو مادک ریز تیب رد-40

»تسین گنچ رد لد و تسا گنچ رب شوگ منامز نیاک یهدیم مدنپ هک يا زادنا رگید ینامز اب«

رگیدنیایمود گنچیلوا گنچ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-41

تسا بیرق و یشحو هچرگا زاب و دننیبیم بجاو یعس وا كاله رد و دنتسرفیم نوریب هناخ زا اروا دشابیم يذوم نوچ ،تسا هناخ مه ار نامدرم شوم«

».دنروآ تسد هب ار وا رتمامت هچ ره یمارکا هب تسا تعفنم وزا و تجاح ودب نوچ

راهچهسودکی

؟درادن دوجو بسانت ییانعم ۀطبار هنیزگ مادک رد-42

يروخن تلفغ هب و يرآ فک هب ینان وت اتدنراکرد کلف و دیشروخ و هم و داب و ربا

هوک ناهنپ نزخم هدهضرعهوک ناماد هب هصرع یکی دید

یلّمأت اهراک ۀمه رد تسا بجاو سپزاب تسش هب دیاین تفر وچ نامک زا ریت

دش دهاوخ نارگن قیاقش هب سگرن مشچداد دهاوخ نمس هب یقیقع ماج ناوغرا

؟تسا تسرد ،اههژاو مادک لباقم یناعم مامت-43

راوتسا ،هدشدیکأت :دّکؤم )بهنیرق ،هتسویپ :نورقم )فلا

تورث ،رگناوت :نّکمت )دارگمه ،قفاوم :قفّتم )ج

روتسم ،ناهنپ :بوجحم )ـه

ب ،جـه ،بد ،بـه ،فلا

؟دوشیم تفای ییالما طلغ ،تیب مادک رد-44

دیامن ناروت میلقا رد زهازهدبنجب شلیخ وچ ناریا میلقا رد

یگنهرس هنیمک دناتسب وزا رهق هبسفن بیط هب یسک درازگن رگا جارخ

مولعم اهلاس هب ددرگن سفن ثبخ هکوشم هّرغ و شابم نمیا شنطاب ز یلو

منیبیم راخرادرم و نمشدبیرغار وت تسا تیافک نوعلم تلصخ ود نیمه
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؟دراد یموهفم بسانت کیمادک اب ریز تیب-45

»ندیشک مقر ناوتن نیز هبندیرفآملاع ملاع رد«

شدنژن دهاوخ وا هک لد نآ دنژنشدنلب دهاوخ وا هک رس نآ دنلب

كاخ يوس يزاس اهشقن بیاجعكاخ يوس يزادنا تیور غورف

مک ین و شیب دشاب يوم کی ین هکملاع عضو هداهن یبیترت هب

ددرگ لابقا ،اهرابدا همهددرگ لاح نیرق شفطل رگا

.تسا هدش نوگرگد شیانعم ًالک هزورما هک دوشیم هدید ياهژاو ، ..................زجهب اههنیزگ ۀمه رد-46

تشگ لیاز یمامت بت و ّتلعدیآ هداد راب زور هس ود نیا رد

تساخ ویرغ و زهازه و گنابدنهد نینزغ هب مرد رازه رازه ات داد لاثم

؟تسا ریاغم »اهرد زا نتسج تسا لقع طرش / دسرب نامگیب دنچ ره قزر« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-47

شاب نادرگ قزر لیصحت یپ ایسآ وچدراد وجوتسج نیس ار وت قزر دیلک

میاهدرک كاپ دوخ ۀهبج ز قرع نیا اممینکیمن ردقم قزر يارب زا یعس

تشاد دیابن اعد تسد ز قزر دیماار وت یعس ياپ و تسد دورن ات راک ز

تسا ندیکم ياجهب وت ششوک و دهج نیاقزر هچرگا اّیهم تسردام ریش نوچ

؟تسا بسانتم ،تیب مادک اب»ءاشت نم ّلُذت و ءاَشت نَم ُّزُِعت « ۀیآ موهفم-48

دنک راوخ هنامز دناوتنزیزع درک راگدرک ار هک نآ

دناد اجک ار هدننیرفآدناوتن تخانش ار دوخ هک نآ

تسوا وت رام ،تشاد هدیشوپ هک ناوتسوا وت رای ، تفگ وت بیع هک نآ

تسا راوخ دوب ناهج زیزع رگتسا راک ورس عمط اب ار هک نآ

.تسا توافتم هیقب اب هنیزگ مادک رد »دش« لعف ینعم-49

دش هناوید و قشاع رس هناریپ هب زابباوخ هب شدوب هدمآ بابش دهع دهاش

دش هناگیب همه زا انشآ نآ یپ ردلد و نید نزهار تشذگیم ياهچبغم

دش هناناجرب ناج تفر رادلد رب لدتساشداپ هگراب نونک ظفاح لزنم

دش هنادکی رهوگ ام ناراب ةرطقتشگن عیاض هک رکُش رحس و ماش ۀیرگ

..................تیب زجهب دراد دوجو یناسکی ییانعم ۀطبار اههنیزگ ۀمه رد-50

يوش ربهار یک شابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخیب يا

دیعس و )تخبدب(یقش دنشابن رایینغ و ریقف دندرگن تسود

ییاّنمت وا ریغ وزا دشاب فیح هکبلط تسود ياضر دشاب هچ لصو و قارف

دودعم دوب ياهتفه اقب رود وچمه هکگنچ و دهاش و بارش یب نیشنم لگ رود هب

..................ۀنیزگ زجهب درادن دوجو ییالما طلغ ياهنیزگ چیه رد-51

راّدغ ۀنامز نم زا کیکی دربببابش و شیع و نما و بلط و تقارف

راهچ هس يزور هدعاق نیا رب تفررازغرم نآ رد هّصقلا شایپ رد

مه هب براقتم شتاوطخ مهمه هب بسانتم شتاکرح مه

شیوخ راک زا هدز تمارغ دنامشیوخ راتفر و هر شمارف درک
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؟درادن یموهفم بسانت هنیزگ مادک اب »تسا هداد تسیابیم هچنآ سک ره هب /تسا هداشگ ناسحا ۀتسبان رد« تیب-52

رازگرکش دنکن زگره وت ماعنا رکشتسا نوریب ددع ز ایادخ راب تتمعن

دوب قازر ادخ متسشنب هک ناوخ ره رب تفگدرک راک رد ياهتکن ییادگ مهاش رد رب

تسود هچ نمشد هچ امغی ناوخ نیا ربتسوا ماع ةرفس نیمز )یمرچ ةرفس(میدا

دروخ تمسق فاق رد غرمیس هکدرتسگ مرک ناوخ نهپ نانچ

.دراد دوجو »سانج« ، .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه رد-53

تسا ربلد يوخ نآ زا رورپحور يوب نیاارمرم ینایز سب وت نابز يا

دوب نومیم ار رای نارای دایزیرگ نم رد ایب ییحی يا تفگ

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »بوجحم ،غار ،تعقر ،راگفا«ياه هژاو لداعم-54

هدننک ناهنپ ،ارحص ،هقرو ،هتسخباجح ،هوک نییاپ ،دنلب ۀمان ،حورجم

روتسم ،ارحص ،هاتوک ۀمان ،حورجمیناهنپ ،هوک ۀنماد ،هعقر ،یمخز

؟درادن ییانعم طابترا »روز هب نالیپ دندروخن يزور هک /روم وچ یجنُک هب منیشن سپ نیزک« تیب موهفم اب هنیزگ مادک-55

مرد یسک دباین شیب هلیح و رکم زومک زجع ز ددرگن تسا ردقم يزور

تسه هک يزور جنپ نیا مبایرد هکتسشن تدابع جنُک هب مهاوخب

دنرتيزور گنت ناگجنپ رس هکدنروخیم یگجنپرس هب يزور هن

میروآیم بلط ياپ رب روز ام ببسیبتساعد تسد فک رد يدیلک دراد رگا قزر

؟تساهدش رارکت هنیزگ مادک رد »تسین هگآ شلامک زا ناج و لقع / تسین هر وا هنک هب ار لد چیه« تیب موهفم-56

ییازس دیحوت هب هک میوگ وت دیحوت همهمیوپ وت لضف زا همه میوج وت هاگرد همه

ییازف وت یّمک همه ،یهاکب وت یشیب همهیشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همه

ییاین مهو رد وت هک نتفگ وت هبش ناوتنیجگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن

ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل

یم نینمؤملاریما ار نآ و دشاب هدروایب ریشمش هب اههناختب زا وزغ هب دومحم ناطلس هک يرز :تفگ رصنوب « ترابع ، » تسب یضاق « سرد هب هجوت اب-57

؟تسا لثملابرض مادک روآدای» ؟دناتسنیمه یضاق نآ ،ندتس دراد اور

.وشن شآ زا رتغاد ۀساک .تسا رایسب تسد يالاب تسد

!تفرگیم ار ادخدک ۀناخ غارس ،دندادیمن هار هد رد ار یکی .تسا هساکمین ریز ياهساک

؟تسا دوجوم »هیبشت و هیانک ،هراعتسا ،سانج« ياههیارآ ۀمه تیب مادک رد-58

مدش رتقاتشم و مدیدب ،دوش نکاسقایتشا درد مرگم شمنیبب متفگ

دور نآ زور کی و دیایب نیا زور کیوا ردنا هک ایند ۀناخ تسارسنامهم

دور ورف ّتلذم هاچ هب ات راذگبدربن ورف تعانق بیج هب رس هک سک نآ

مدش رز و داتفا مسم رب قشع ریسکا؟درک درز هک يدعس وت خرس يور دنیوگ

؟تسیچ »هوک ناهنپ نزخم هد هضرعهوک ناماد هب هصرع یکی دید« تیب قیقد ینعم-59

تشاد هوک لد رد هتفهن جنگ زا ناشن هوک هزبس و لگ زا رپ نمادهوک تشپ رد ناهنپ جنگ هاگشیامن هزبس و لگ

هوک تشپ ياتسور رد هتفهن یتمیق ياه گنس هدنهد ناشنهوک نماد رد دوب یمّرخ و دابآ ياتسور رگشیامن هوک و تشد

؟دراد تبارق رصاعم یعامتجا هدیدپ مادک اب  »کبک و غاز« تیاکح موهفم-60

تاساسحا ناروفرامعتسایگنهرف مجاهتیگدزبرغ
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»؟دیآ راک هب هچ نآ لابو و رزو ،معناق تسا كدنا و مراد هچنآ هب نوچ اّما.تسین تسیابرد تخس ارم هک میوگن و داد مناوتن نیا باسح« ترابع رد-61

؟تسا تسردان هژاو مادک يانعم

يراتفرگ :رزو   هانگ :لابوزاین :تسیابردرامش :باسح

؟تسا یسک هچ »نم«زا روظنم ریز نتم هب هّجوت اب-62

داتسرفیم ،دوبن یتیهارک وا رد هک يزیچ تکن يرایسب زا و دروآیم نوریب تکن ،شیوخ ّطخ هب ار هدیسر ياههمان رصنوب ،دوب هداتفوا هضراع نیا ات«

»یمدیدن چیه ار ریما و مدروآیم باوج ریخریخ و مدادیم مداخ یجاغآ هب نم و نم تسد هب ،يارسدورف

رصنوبلضفلاوبیجاغآریما

...................زجهب دراد »اوآمه« هک دوشیم تفای ياهژاو تایبا ۀمه رد-63

تسا هدرک دای نادنمتسم زا هاش هکتسا هدرک دادما نیا علاط نیمادک

تسا بآ مرج هن و هنشت مرج هنتسا باوصان سب يوش مهرد رگا

دش نمچ جارات هب یناتسلگدش نمس و ورس يوس ار جّرفت

ندوب ماکان نانمشد ماک هبندوب مایا تنحم ریسا

؟دوشیمن هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-64

میدش هتسد رس و دعاق سوه لها ربمیدش هتسب اپ زآ دنب هب رمع کی

دندش اونیب کلف نانذاخ هک )راگنا( انامدسریمن يدارم دقن هک دش هچ ار سک

نتشیوخ قارف مباییمن مغ زا یتعاسارم دشابیمن نتشگ دوخ درگرب تصرف

غارف مراد همه زا ماوت هب اتغار ياشامت و غاب دنک هچ لد

؟دینکیم هدهاشم هنیزگ مادک رد ار ریز تیب يانعم و موهفم-65

»هوک ناهنپ نزخم هد هضرعهوک ناماد هب هصرع یکی دید«

.تسا يراهب تعیبط ياهیناهنپ زا یناشن هوک زبسرس و توارطرپ نماد.تشاد دوخ هارمه ار تعیبط زا ياهنیجنگ ،لگرپ هوک عیسو ۀنماد

.دراد قنور هوک لد ناهنپ جنگ زا هوک توارطرپ و زبسرس ۀنماد.تشاد ناشن هوک لد رد هتفهن جنگ زا هوک  ةزبس و لگ زا رپ نماد
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