


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هشتم - پرش - ت 

تی

:زجهب ؛تسا ناسکی تایبا ۀمه ِموهفم-1

یگداتفا اپ هب دراد ار دیشروخ تلودیگداتفا اب گنج دشابن ار يزارفرس

یگداتفا اجک و مییاجک نازغمکبس امدابدرگ نوچ ام رمع يدرگهدوهیب رد تفر

یگداتفا اوه زا منبش وچمه دریگ هکرهباتفآ مشچ هب اپ دراذگیم يزیزع زا

یگداتفا امه لاب زا هیاس نوچ دوب شوخار دنمتداعس دیازفا تلود عضاوت زا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »فعش ،قلطم ،ّدمم ،ّرب« ياههژاو ینعم-2

یشوخ ،دیق و طرشیب ،هدنناسريرای ،یکشخرورس ،دازآ ،هدنهديرای ،ایرد

داش ،هدشقالطا ،هدننکددم ،نابایبنامداش ،هتفایقالِطا ،هدشيرای ،ولهپ

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-3

.تخادنا وا مادنا رب شزرل یگدنز فعش .دوب هدرک نیرمت هب عورش داب رذآ مدهدیپس زا شیپ

.دراذگب رس تشپ ار اهّتیدودحم دیاب و تسوا داهن رد يدازآ و دزومایب ار زاورپ دیاب هدنرپ کی

.دراد دوجو مه يرگید ياهزیچ یبلطگنج و ندروخ زا ریغ هب ملاع رد هک میدیمهف ات میدرک یط ار طایح زا هلحرم دنچ ام ینادیم

.دوشیمن دّیقم زیچچیه اب هک تسا يدازآ زا یلماک رهظم هکلب تسین َرپ و ناوختسا زا بّکرم یمسج اهنت وا

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدش هتشون ییانعم ۀطبار-4

)بسانت(  يراد یماشم هک ناز رگا هجاوخ يا ونشبمونشیم حَدَق نادنخ بل زا ناج يوب

)داضت(  تسا باوخ لزنم نیا رد هک مدامد لیس نیزدوب ناوتن نمیا هک هدید يا وش رادیب

)نّمضت( دراد نیگن ریز ناهج شلعل متاخ شقن هکتسا نامیلس کلم رگم شنیریش گنت ناهد

)فدارت(  زادنا كاخ نیا رب هیاس و هنب رس زا زانموش كاخ رگ هک ورس يا وت زبس رس هب

..................ۀنیزگ يانثتساهب دراد دوجو »صیخشت« ۀیارآ اههنیزگ ۀمه رد-5

تفشآیم يرحس میسن هب لبنس فلزاوه فطل زا وچ شود مرا ناتسلگ رد

يراد نایشآ ملاع همه هک نم جرب هنراتفر ینکیم سوواط وت هک شور نیدب

تفکش وت نوچ یسب غاب نیا رد هک نک مک زانتفگ هتساخون لگ اب نمچ غرم مدحبص

تفگن قوشعم هب تخس نخس قشاع چیهیلو میجنرن تسار زا هک دیدنخب لگ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »مدع ،ندیلسگ ،نتسَر ،تعیرش« ياههژاو تسرد يانعم-6

هدننکدوبان ،هراپ ،ییاهر ،بهذمهدشتسین ،ادج ،نتفایتاجن ،نییآتسین ،هدشادج ،ندییور ،نیديدوبان ،ندشهراپ ،ندشاهر ،شیک

؟درادن دوجو لعف مادک ریز نتم رد-7

هک نکن شومارف مرسپ .دوشیمن بآ و نان وت يارب یلو تسین يدب راک زاورپ نیرمت دش دنهاوخ روانش اهیهام ،دنام دنهاوخ بآ يور رتمک نانارقیاق«

».تسا كراوخ ندروآ تسدهب زاورپ زا روظنم

هدنیآیمازتلا عراضميرابخا عراضمیهن لعف
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.دنکیم هراشا »تمایق زور رد يریخ هب تبقاع« هب تیب مادک موهفم-8

نک كانمغ وید رکشل لد ارم تدابع رد هدب یطاشن

نک كابیب زور نآ رد ملوه زتسار تسد رد همان هدب مرشح هب

نک كانسوه منامغیب نوچ هنیگدنب رد مزع هدب ار ملد

نک كاخ مرس رب نآ تافاکمدوجس مراین رگ ترد كاخ هب

..................زجهب دراد دوجو يرابخا عراضم اههنیزگ ۀمه رد-9

اراکشآ دش دهاوخ ناهنپ زار هک ادردار ادخ نالدبحاص متسد ز دوریم لد

اهناحیر و لگ يوب يدرک منتشیوخیباهناتسب هب تفریم ییادوس لد یتقو

ار ناحلا شوخ لبلب لگ ةدژم دسریمار ناتسب رگد تسا بابش دهع قنور

ار اضق نک رییغت يدنسپیمن وت رگدندادن رذگ ار ام نامانکین يوک رد

؟تسا تسردان نآ لباقم کنامک رد هژاو دنچ يانعم-10

ـ )دنزرف هب ردام ریش نیلوا( زوغآ ـ )هیده( هفحت ـ )يروای( تدعاسم ـ )امنهار( دشرم ـ )شفرِد( تیار ـ )زغم مروت( ماسرس ـ )غاب( هضور ـ )هاچ( نادخنز

)يدرگهرود ياهشیامن رگیزاب( لاّوق ـ )ییابیز( تحابص ـ )نتفوک( برض  ـ )نتشاذگ اپ ریز( ندرپس

کیودهسراهچ

؟تسا هتفرن راکهب يزیمآسح ۀیارآ ،تیب مادک رد-11

مناشفا تََرت ِلعل تعاس ره هژم زا اتنُک رت ،نابز تسود يا ،کشخ مالس هب نم اب

تسا یندینش دیآ وت نابز زا هک یخلتکیل میا هن ندینش خلت ِدرم هچرگ ام

نانُبلگ لیلد دشاب لگ يوبنانج يوس دشک وب نآ ار وت ات

دینش ناوت یم مسََفن زا تبحم يوبمرگ ریفص لد زا مشک نوچ هک ملبلب نآ

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

».دنک رادیب ار نامسآ نارتخا ات دناوخیم ار وت زیگناروش ياهلزغ زا دنچ یتیب ،شکلد يادص اب ناهاگماش رد ام يامنهار هن رگم«

دکچیم نوخ شرت رعش زا هک مناد ردق نیادز هک ظفاح لد رب منادن شک قشاع ریت

تشادن مه زین ربخ و دوبن رنه شچیهیعّدم هک تحاصف يوگ وت ربب ظفاح

دیراورم وچ نک شوگ رد و شمظن ز ناوخبدنچ یفرح تشون ظفاح وت يور قوش ز

ار ایرث دقع کلف دناشفا وت مظن رب هکظفاح ناوخب شوخ و ایب یتفس رُد و یتفگ لزغ

..................زجهب دنراد یموهفم بسانت ریز رعش اب تایبا ۀمه-13

یقیسوم و / كاخ يوهایه و / ایرد یشوماخ / اما ،یمدآ / دناوخیم زاوآ نامسآ رد هدنرپ و / دنکیم وهایه كاخ يور اپراچ و / تسا شوماخ بآ رد یهام

.دراد دوخ رد ار نامسآ

كاخ رکیپ نیرتهیاسکبس يوكاپ رهوگ نیرتهیامنامرگ يا

جنسرهوگ لزا رهب زا یجنگجنگ وت تسا یمسلط كاخ رکیپ

نوجعم هفرط بیاجع یتسه یکینوریب وت ییآیم هک تروص ره هب

درک ناتسراگن وچمه ار وت مزب سلجموا خر نیراگن هک يراگنهفرط فک زا

؟دراد ماهیا ۀیارآ ریز تیب رد هژاو مادک-14

»ماهدیود رس اب وت يافق رد کشا نوچماهداتف اپ زا وت ياوه رد كاخ نوچ«

افقاوهکشاكاخ
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؟دراد دوجو »يزیمآسح« تیب مادک رد-15

منکیم تولخ جنک رد نم هک اهيریلد نیزشوپبیع میرک يا ناشوپب نیبدب ةدید

منکیم تحیصن تنیدنچ هک لد يراد دایتسالب ریت شاهزمغ و هار ماد ربلد فلز

منکیم تّمه دادمتسا هر ناقیفر زوتسود يوک ات موریم نازیخ و ناتفا ابص اب

منکیم تبیغ هن میوگیم زین شروضح ردنخس نیاک ونشب دنیشن قح يوب ام ظعاو

؟تسا رتشیب هنیزگ مادک رد یفاضا بیکرت دادعت-16

نک كابیب زور نآ رد ملوه زتسار تسد رد همان هدب مرشح هب

نک كانمغ وید رکشل لدارم تدابع رد هدب یطاشن

نک كاخ مرس رب نآ تافاکمدوجس مراین رگ ترد كاخ هب

نک كاپ یگدولآ ز اپارسماهدولآ ياپارس نایصع هب

؟دراد بسانت تیب مادک اب ریز تیب موهفم-17

»دیچ دیاب هشوخ شنمرخ تقودیوخ هب دروخب دوخ عورزم هکره«

غارچ رد دنامن نغور بش هب شک دشاب دوزدهن يروفاک عمش نشور زور وک یهلبا

منادیمن نمرخ هر منیچیم هشوخ هچ رگاارحص نآ رد يرمع نم هک نمرخ هتخوس منآ زا

منابنا رد داب زج ادرف دوبنداب رب دوخ نمرخ منک وت دای هب رگ

تسا هنادیب ۀشوخ اما دراد یگنر و بآام دّیما ۀتشِک راب تسا عمش ۀشوخ

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ریز ِتیب-18

»ناراگدای هنوگنیز ار یگدنز راویددنتسب شقن و دندوب رایسب وت و نم زا شیپ«

تسوت ناشن لد زا دوریمن نآ هک یشقنتفر و اههشیدنا زا دمآ لد رد رایسب

وزرآ نیا تسبن تروص و تروص نیدنچ تسبوزرآ نیچ رگتروص ار وت ریوصت درک

تخادرپ او رگد شقن نتخاس زاتخاسب وچ تعیدب شقن لزا شاّقن

؟دنام دهاوخ ردقهچ رخآ هنیآ رد شقنراگن و شقن ام یتسه و هنیآ ناهج نیا

؟درادن دوجو يروتسد شقن مادک ریز تارابع رد-19

/و كاخ يوهایه / و ایرد یشوماخ / اّما / یمدآ / دناوخیم زاوآ نامسآ رد هدنرپ / و دنکیم وهایه كاخ يور اپراچ / و تسا شوماخ بآ رد یهام«

»دراد دوخ رد ار نامسآ یقیسوم

دنسمدیقفوطعملوعفم

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »ربتعم ،رهوج ،رهظم ،ناوخ« ياههژاو ینعم-20

تربع ،رهاوج ،روهظ ِلحم ،خارفریذپتربع ،رهوگ ،روضح لحم ،هرفس

مارتحا لباق ،لصا ،راکشآ ،سییرمرتحم ،تاذ ،ندشراکشآ ياج ،هرفس

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-21

شروک لد ناعبط جک هب ییامنن هکنآ طرش هبمیامنب رهد زار تیفاص یم رد ات ایب

میبلط يدازَم تفگ تبل هدنخ رکش هبناج هب تساخ لد وت نیریش بل زا ياهوشع

زادنا باوص ِهر اب مَرک ز رگد ارماطخ هار ز ماهتشگرب هدکیم يوک ز

دنکیم رییغت هک تس ياهناخراک نیاکرهد تابث رب نکم دامتعا هلمجلایف

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »مزع ،كاب ،رشح ،لوه« ياههژاو ینعم-22

هدارا ،سرت ،تمایق ،یلاوحریبعت ،میب ،ینیشنمه ،سارهراک ،ساره ،ازج ،سرتدصق ،فوخ ،زیخاتسر ،میب
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؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدش هتشون ییانعم ۀطبار-23

)فدارت(  نک رّکش وچمه لعل بل هب متلاوحدوبن ام ّدح وت لاصو دنق هب عمط

)داضت(  نم زاجم تقیقح نیرق دوش یک اتایلاح هیرگ زا منزیم بآ رب یشقن

)بسانت(  نزح تیب ز نورب دمآ لگ لصو ياربرازه ریفن و هدیروش لبلب ریفص

)داضت(  نکرب لد ز مغ خیب لگ خر يداش هبنکش هبوت و تشگ زیگنا برط لگ و راهب

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »واو« عون-24

منک یک سوواک و مج تیاکح نم اترایب مج ماج ،افو هنامز رد دوب یک

مهاگان دربب يداب هک تسود يا مسرتتسا شوخ تقو ماوت يوک رد و مکاخ ةّرذ

منک رغاس اب طرش مدنب هنامیپ اب دهعرابتعا نادنچ تسین ار کلف نامیپ و دهع

منیّدلاو قحلالالج یناث فصآ مالغدشاب یسک ره راک هن ییوگقح و يرادافو

؟دنتسه هداوناخمه هژاو ود مادک-25

تهاجو ـ هاجرجزنم ـ رجز هّفرم ـ حیرفت  هوکش ـ تکوش

.دوشیم تفای »داضت« و »هیانک« ۀیارآ ود ره هنیزگ مادک رد-26

تفر اعد راک رد همه مرمع هک تسیرمعتفای ناوت زاب اعد هب شلاصو تفگ لد

تفر افص هورم زا وچ میشوک هچ یعس ردتساجنیا هن هلبق نآ وچ میدنب هچ مارِحا

تفر اود تسد زا وچ میدنامب درد ردنارجه مغ دمآ وچ میداتف ياپ زا

تفر الب نافوطو  دمآ کشرس بالیسمشچ ۀمشچ زا مد هب مد وا خر زا رود

رد »ربم دای زا / دتسیایم هیاس رد هناروبص هشیمه هک / مه ار نادغارچ اما / نک يرازگساپس / شاییانشور رطاخهب هلعش زا« ةدورس موهفم هب هجوت اب-27

؟تفای ناوتیم »نادغارچ« يارب ياهنومن ،هنیزگ مادک

رآ دای ،هتسکش نم ز رآ دای / شومارف نکم مایگرابکی / رآ دای هدنب ز يرذگرب رگ / رای نآ يوک هب ابص داب يا

ییامزآ لفاغت هب یک ات / رآ دای هنامرحم کمشچ نآ / ؟ییاجک وت و اجک مییام / نک ربخ ام ماقم ز ار ام

یماج هتسکش لد درد زو / یماکخلت لاح ز رآ دای / هدیمرآ رگید ربلد اب / هدیمر نم ز وت لد يا وگ

رآ دای هدرمش رحس هب رتخا / رادلد لاصو يوزرآ رد / دنچ کی وت اب ماش همه وک نآ ز / دنب نیا ردنا فسوی سنوم يا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »راهنز و وهایه ،هجاوخ ،ندناتساو« ياههژاو يانعم-28

تناما ،گناب ،رورس ،ندادشاب هاگآ ،دایرف ،سیئر ،ندادسپ

شاب رذحرب ،اغوغ ،گرزب ،نتفرگسپتنسحا ،ویرغ ،اقآ ،ندرک ذخا

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »واو« عون-29

تسود زا ریسا دیرخ دیاشن و دیرخ ناوتار نمشد ریسا دشاب هک قیرط ره هب

ار وم ینک هرز دوخ رب هکرعم زور هکیجاتحم هن ناوتسگرب و نشوج هب دوخ وت

شنمچ رب هفوکش ددنخب و ربا دیرگبرازلگ رب وت تریغ زا رگ تسین تفگش

دنام نامگ رد دیشروخ و تیور نایمدیشروخ ربارب دنیب وت يور هکنآ ره

؟تسا هتفر راکهب »هیانک« ۀیارآ راب هس هنیزگ مادک رد-30

دراد يرگید تسد رد شیردراد يربلد شیپ لد هک ره

تسا لصاحیب ندز ایرد رب تشخدننکیم تحیصن مناهاوخ کین

دشاب شغ ورد هکره دوب يورهیس اتنایم هب دیآ هبرجت کحم رگ دوب شوخ

يوشب نم زا تسد وت ،میوشیمن شرهم زا لد نمنابرهم رای رهم زا يوشب لد یتفگ هک يا
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؟تسا هدرکن هراشا ظفاح تاّیلزغ یگژیو مادک هب ریز ترابع هب هّجوت اب هتوگ گناگفلو ناهوی-31

و مشیدنا ینعم هب تسخن .میارایب وت ياهيراکهزیر هب ار شیوخ لزغ و مزادرپ هیفاق وت نوچ .منک دیلقت وت ییارسلزغ يهویش زا دهاوخیم ملد ،اظفاح

».مناشوپب ابیز ظافلا سابل نادب هاگنآ

ینعم اب بسانتم ناگژاو باختنارگید نارعاش زا سابتقا و ذخایغالب ياههیارآیشیدنافرژ

؟درادن دوجو »دیق« هنیزگ مادک رد-32

دیاب درد مه یسک ییوگ رگوتسین ینتفگ ناناج قشع ثیدح

دیالاپب ماهدید زا يزیرن رگ هکزیرب لتق هب يوریم رگا منوخ تسخن

دوشیم ناتسلگ يو رب تکلمم نآ فالخیبدز همیخ اجره هک یناطلس ،تسیچ یناد قشع

دورنیم ربخ وت نسح و نم ثیدح زکزورما منادن قافآ همه رد یعضوم

يانثتساهب دراد دوجو »دیق« اههنیزگ ۀمه رد-33

دیازفین یگنشت زجهب بآ دای هکدنچره دوریم دای تمد هب مد هک ایب

دیسرب تقاط و دمآ ناهد هب ناج تبقاعلد مغ میوگن هک مدرکب رایسب دهج

دورن ناتسلگ هب رطاخ ۀشوگ شزگرهيراخ دشاب هتخیوآ شناد رد هکنآ

دنمرح دیص هک ؟تشاد اور هک نانیا لتقنسُح ۀبعک يا یتخیر نارظنبحاص نوخ

..................زجهب دراد دوجو صیخشت ۀیارآ اههنیزگ ۀمه رد-34

ناراتفرگ تیور مغ رد یقلخ و يدازآ وتار سلجم هام نآ يوگب يریگبش داب يا الا

ییام ۀناخ رد وت هک دیوگن هیاسمه هب هکنتشک و ندرب رد هب هناخ نیزا دیاب ار عمش

دنک ماستبا هک یتقو وت لعل نابلابص داب میسن دّردب هچنغ ناهد

شزادنا رانک هب یتشکب هک نونکا رخآدنامن شیب یقمر ار تمغ يایرد قرغ

؟دراد دوجو تیب مادک رد هیانک و حیملت ۀیارآ-35

نک كابیب زور نآ رد ملوه زتسار تسد رد همان هدب مرشح هب

نک كاپ یگدولآ ز اپارسماهدولآ ياپارس نایصع هب

نک كانسوه منامغیب نوچ هنیگدنب رب مزع هدب ار ملد

نک كالاچ هتسیاش لامعا ردنک كاپ ارم نایصع ز یهلا

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترتهب »هراوآ ناغرم و ون هام ،رعش و نم ناتساد ،هناوید و ربمایپ« ناگدنروآدیدپ-36

روگات تاناردنیبار ،ناربج لیلخ ناربج ،ینابق رازنروگات تاناردنیبار ،ینابق رازن ،ناربج لیلخ ناربج

خاب دراچیر ،ینابق رازن ،ینابق رازنخاب دراچیر ،ناربج لیلخ ناربج ،ناربج لیلخ ناربج

؟دوشیمن هدید »دیق« هنیزگ مادک رد-37

نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هکددرگ هدرسفا هلعش نیاک رادنپم

نیط ریغ دنیبن ار مدآ ویدنیبم رهاظ رسپ يا نآرق ز وت

نانفکنینوخ همه نیا دنا هک ِنادیهش هکمتفگیم رحس هلال نمچ رد ابص اب

تشک میناوت زین نیا زا رتشوختشم هب رجنخ يراد مرس دصق
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؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-38

و لوه عاونا و دنادرگ یم هتفرگ نانع ار ناشیا ،صرح هک تسا تیاهن یب نادب ملاع لها مَلاو جنر و تسا عمط اهالب ۀمه ۀمّدقم هک دش رّرقم ارم هلمج رد«

وا راک بقاوع دهنن راقو و مزح ِتاَبث رب دوخ راک ةدعاق هک ره .یخس رب لام ضبق يارب يزارد تسد زا رت ناسآ صیرح رب رفس تّقشم و رذح ۀنیزه و رطخ

».دشاب تماَدن رب روصقم و تمالم رب ینبم

ودکیهسراهچ

؟تسا توافتم ،رگید ياه هورگ اب ،یمسا هورگ مادک رادومن-39

بیس تخرد هلصا هسدیفس ي هچراپ رتم راهچناهج دنمتردق روشک ودبوخ مدنگ نت کی

..................زجهب دراد یناسکی دربراک »واو« فرح اههنیزگ ۀمه رد-40

يزور دب تخب ادابم ار لقاع چیه ایادخشبیع دنکیم یفوص و یفاص ناج وچ مراد يایم

رخآ رای فلز متسد هب لّوا گنچ لوق مشوگ هبشخبيزور دیشخب نم هب یبقع و ییند دارم

نسح هجو هب دربیم نید و لد هنیعبدعس علاط هب مرح زا دیسر هچنغ سورع

يرگایمیک لمع زا رتهب كاخ نیاکيوشم خر ز تعانق و رقف رابغ ظفاح

؟درادن دوجو »یفاضا بیکرت« تیب مادک رد-41

دش تسه ات تفوک یتسین رددش تسپ واک تفای نآ زا يدنلب

دیرورپ ناج هب شرانک رد فدصدیدب تراقح مشچ هب ار دوخ وچ

اپزیت ،امنهرهچ ،نزهلغلغادج یگنس ز همشچ یکی تشگ

نم شود رب و رس رب دنز هسوبنم شوغآ رد هزبس مودب نوچ

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-42

.درکیم تفرشیپ ،دوب هدرک زاورپ نتخومآ فرس ار تقو نیا مامت رگا هک دیشیدنایم دوخ اب

.میدرک شالت اههرخس و قیاق نایم رد اهیهام ّۀلک ندرک ادیپ يارب ام لاس نارازه

.دادیم تسد زا ار دوخ تابث وا ياهلاب ًالومعم ،تعرس نیا اب و تفریم هار اهگنسرف یتّدم كدنا رد يو

.یشاب یضار و يدنویپب نارگید هب ،يرازگب رانک ار تقامح دیاب تشاد قح تردپ

؟تسا تسرد ًالماک دراوم مادک ،ریز ِتیب هب هجوت اب-43

»سب و میراد یکی دوخ ام یکی اب رطاخ زور رهنابرهم و نابرهمان ،ناتسود مدرم دنریگ«

.دراد دوجو فطع »واو« ود تیب رد )فلا

.دراد دوجو تیب رد دنسم کی )ب

.دوشیم تفای یعبت شقن کی تیب رد )ج

.دروخیم مشچ هب مهبم تفص کی تیب رد )د

د ،جد ،بج ،فلاب ،فلا

؟تسا تسردان ریز ياهدامن زا کیمادک-44

ندیشخب و ندوب غیردیب :دنشاب غیردیب باتفآ نوچ هک دنتفرگ دای :باتفآ

یهاگآ زاسهنیمز :ربم دای زا / مهار نادغارچ اّما / نک يرازگساپس / شاییانشور رطاخهب / هلعش زا :نادغارچ

يرگراثیا :درادیم هگن ار شهایس ياههّکل و / دنکارپیم نامسآ رسارس رد ار شاینشور / هام :هام

يراوتسا :هوکش رد درذگب نامسآ ز ترس / هوک وچ يرآ نماد رد ياپ رگا :هوک

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدش هتشون ییانعم ۀطبار-45

نّمضت = یلد هایس اب هک ممشچ مدرم مالغداضت = تفرگ ملد یلاح هسردم لاق و لیق زا

داضت = بش ۀلان رحس هآ ناور کشا لد زوسفدارت = يرایع تسود دهنن ار ملد بلق رگ
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؟دراد دوجو »هحّرصم ةراعتسا« ۀنیزگ مادک رد-46

نک كاپ یگدولآ ز اپارسماهدولآ ياپارس نایصع هب

نک كانمغ ،وید رکشل لدارم تدابع رد هدب یطاشن

نک كاخ مرس رب نآ تافاکمدوجس مراین رگ ترد كاخ هب

نک كانسوه منامغیب نوچ هنیگدنب رب مزع هدب ار ملد

؟درادن دوجو یفصو بیکرت تیب مادک رد-47

كاخ یفک زا مدآ درک ادیپ هکكالفا تفه راگدرک مان هب

نادان و اناد ره  قّالخ ییوتناهنپ و ادیپ ره قاّزر ییوت

مناهن مه ،اراکشآ مه ییوتمنابز و ماک ،وت ز ایوگ یهز

تسا رامشیب ياهگنر شنآ زاتسا راهب رد نادنخ وت قوش زا لگ

؟دوشیم تفای »هیانک و داضت« ياههیارآ هنیزگ مادک رد-48

ییانمت وا ریغ وزا دشاب فیح هکبلطتسود ياضر دشاب هچ لصو و قارف

ییادیش قشاع يا داب كرابم تیداشدمآ لصو شوخ يوب دش نارجه بش ظفاح

زیت شتآ رب نخس رد دنز درس بآ هندزیگنا شتآ هک متاملک نآ مالغ

روخممغ نایاپ تسین ار ناک تسین یهار چیهدیعب دصقم و تسا كانرطخ سب لزنم هچرگ

)بیترت ظفح اب( ؟تسا ناسکی هنیزگ مادک رد اههژاو و »نادغارچ ،هناروبص ،اپراچ ،هراوآ ،يرازگساپس« ياههژاو ةدنزاس يازجا-49

نادنق ،هنارویغ ،شوگهس ،هتفشآ ،ینامرفاننادزار ،هناریلد ،اپرازه ،هراهب ،يرازگربخ

نادگنس ،هنازومرم ،ورود ،هفالک ،یهاوخدادنادلگ ،هنامداش ،گربدص ،هناریو ،يزابرس

؟درادن دوجو لعف مادک ریز نتم رد-50

وت راگزومآ هک تسوا و تسوت تیدودحم نودب و یعقاو تعیبط ،نآ و یبایب ار دوخ رهوج و تعیبط یشوکب دیاب ،يرادن يزاین نم هب رگید وت ،رایمزر«

».دوب دهاوخ

دیعب یضامهدنیآیمازتلا عراضميرابخا عراضم

؟تسا رتشیب اهدیق دادعت هنیزگ مادک رد-51

راب رازه ردنا هر هب متفارد اپ زایعس رازه اب مشک هنال هب ياهناد نم

دروخردنا نتفگ هگیاج نیدبدرخ فصو دنمدرخ يا نونک

تفرگ رب رس هدز هلایپ هلالغاب هب دمآ فک هب یحارص هچنغ

تفرگ رس رب نود يوجتسایر یتشم نیا زا تسدتفرگرب لد افویب ِناگقوشعم نیا زا قشع

بلاغ ناشیا لاوحا رب اوه .دنیامن یم هذخاؤم نایناج ّتلَذ باذع هب ار ناحصان هاگ و دنراد یم ینازرا ناصلخم رادرک باوص ار نامرجُم هاگ«  ترابع رد-52

زیزع ،كولم ِقالخا رت هدیدنسپ و رود قیاضَم قیرط زا و دشاب کیدزن تحلصم هب وا ياهراک هک تسا نآ قّفوم ِهاشداپ و رهاظ ناشیا لاعفا رد اطخ و

؟تسه ییالما طلغ دنچ ، ».تسا رثا ّیضرم ناراکتمدخ ندینادرگ

کیراهچودهس

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »واو« عون-53

تمریم اوادم شیپ هگ و درد شیپ هاگاوه مه دشخب درد مه مبل لعل يا هتفگ

جاع تئیه هب رب و يوم نایم و ورس وت دقتسا ناویح بآ وت ناهد و رضخ وت بل

دنپس وچ تیور شتآ مدروآ صقر هب هکاشگب عقُرب وت تسین یم و برطم تجاح

دسریمن نامرد هب و درد ز ماد دش نوخدسر یمن ناماس هب خرچ رود ز مراک
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..................زجهب دراد دوجو »دیق« اههنیزگ ۀمه رد-54

دوب وت ياطخ هن ،نم هنگ مزوسب رگلِگِچ عمش يا وت شیپ تفص هناورپ نم

دوب اهنت ناوتن میاد هک ود قیفر ابدوب ارحص سوه مراهب تقو یسفن

دوب وت ياقل قاتشم هن رمع همه هکدینش وت ثیدح و دید ار وت هک نآ تسا بجع

دورن ارحص و هزبس و لگ ياشامت هبقشع ۀناوید لد زا رای ۀشیدنا زگره

؟دروخیم مشچ هب »ماهیا و رشن و فل« ۀیارآ ،تیب مادک رد-55

مراد نیریش ۀّصق دهد شوگ یسک رگاّما تسا خلت وت شون بل ز مماک هچرگ

يزور یبش ددرگیمن وا لاصو حبص ارميزورنابش مراد یمغ شفلز و خر يادوس ز

ییادیش ره ز روش یسب هدروآرب هکزاب دمآ ثیدح هب ایوگ وت نیریش بل

دنک نم ماش و حبص ریس هک يزابرظن وکمتملظ و رون قرغ شیوم و يور لایخ اب

)رییغت اب( ؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-56

رد زین رعاش گنچ روشرپ ۀمغن و زیوالد زاوآ دیاش .دشیم هدرمش وکین راویکدور ،لزغ ،وا رظن رد و دوب يرصنع ترسح و کشر ۀیام یکدور لزغ«

».تسین تسد رد يرایسب ياههنومن اهلزغ نیا زا هک تسا غیرد .دوبن ریثأتیب اهلزغ نیا ترهش

هدفههدجههدزایهدزناپ

؟دراد دوجو ییالما طلغ ،هنیزگ مادک رد-57

تسیچ راک ماجنا هک تسین فوقو ار سکرامش منتغم دهد تسد هک شوخ تقو ره

تسب وت يافو رد دیّما لد هک رگن اطخلاصو ِمیسن يا يدوب رگد تایح دوخ وت

میرب تافاکم نادنز هب ْشناتسلگ زادهاز تمالم راوخ ام هر رد دهن رو

تسبب وضویب لد ۀبعک فوط مارِحاتساوخ لصو و دیزرون قشع هکنآ ره ظفاح

)75 يرسارس روکنک(         ؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد هیفاق هملک يروتسد شقن-58

ناـهنپ شرس زغم رد نونکا تسا ون دنپ دصادــیپ شرـس جات رد هگ نآ دوب هک دنپ سب

ناــیرــگ دوـشن اـج نیاک هدید نآرب دنیرگدیرگیم هچز اج نیاک يدنخ نم هدید رب

نادــیواـج نـتسبآ تسا كاخ مکش ناشیازکــنیا ،ناروـجاـت نآ دـنتفر اجک هک یتفگ

ناچیپ دش هلسلس نوچ ،هلجد دش هلسلس ردار نــیادــم تــسسگب ناوـیا هــلسلس ات

.دوشیم هدید .................. ییاجهباج »دروآ يادخ هاگرد هب رذع / شیوخ ریصقت ز هک هب نامه هدنب« تیب رد-59

لعفلوعفمممتمداهن
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