


یتست -زاورپ ادبیات فارسی دوازدهم فصل اول

.دراد يرتمک تبارق تایبا ریاس اب .................. تیب موهفم-1

نابز نیا اب وت رکش زا مزجاعنامگ رد و لایخ رد دیان وت زج

تسوا دروخ رد هک منادن يرکش هکتسود رکش زا دز مراینیم سفن

منک يرکش يوم ره هب هنوگچمنت رب وا زا يوم ره تسا ییاطع

ار هدنب مدع زا درک دوجوم هکار هدنشخب دنوادخ شیاتس

؟دراد تبارق هنیزگ مادک اب »هل ترفغ دقف یريغ هل سيل و یدبع نم تييحتسا دق یتکئالم اي« ۀیآ موهفم-2

يربن نامرف وت هک دشابن فاصنا طرشرادربنامرف و هتشگرس وت رهب زا همه

راسمرش وا و تسهدرک هدنب هنگراگدنوادخ فطل و نیب مرک

دروآ يادخ هاگرد هب رذعشیوخ ریصقت ز هک هب نامه هدنب

دیآرد هب شرکش ةدهع زکدیآرب هک نابز و تسد زا

؟تسا توافتم »نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ / نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-3

تسود ،نمشد و تسا تعاط شهنگتسوا تیانع ۀیاس رد هک ره

میم ِمشچ زا رتگنتلد ،یلد زجمیرک يا ،مرادن يزیچ فلا نوچ

مغ چیه دشابن ییام اب وت نوچمدق ره دشاب ماد نارازه رگ

كاب مرادن نانمشد زا یتسود وت مرگكاله دصق دننکیم را منمشد رازه

؟درادن یموهفم تبارق ،هیقب اب هنیزگ مادک-4

تسین هار ام تولخ رد ار ریغتسین هاگآ ام زوس زا یلد ره

مالّسلاو دیاب هاتوک نخس سپماخ چیه هتخپ لاح دباین رد

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رمتسین شوهیب زج شوه نیا مرحم

تمارغ هب ماهداتسیا رمع یقابمتسشن وت زا لفاغ هچنآ دوبن رمع رب

.دوشیم تفای  ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد »میوپ وت لضف زا همه میوج وت هاگرد همه« عارصم موهفم-5

وج کشخ رد وجم وج می رد بآوا ریغ زا هن دیهاوخ وا زا نیه

متارب نآ و نیا هب سیونممتاکز هد شیوخ نمرخ زا

مزیخ هنامداش و مبسخ شوخمزیخ هناخ تسه وت قوش نوچ

سب و میراد وت ز مه يرای عمطسب و میرآ ار وت رم تدابع هک

؟تسا رترود اههنیزگ ۀیقب زا تیب مادک مایپ-6

ییاجک وت رکفت رحب نیا رد مییاجک امهنامز نابوخ یپ ردنا ورم یتفگ  هک يا

تیاغ هچ هب ات نسح و تسا ّدح هچ هب ات قشع هکدنادن هک دنک یسک نیکسم نم تمالم

زاوآ ناگتشک ز دیاینربدناقوشعم ناگتشک ناقشاع

لحاس رب هتفخ دنادن ایرد رد هقرغ لاح هکاناد مدرم دیوگ هچ ار قشاع يوگ تمالم
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؟ دراد ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب »تسین راّمخ ي هناخ رد اجک زا یلاو تفگ / میوش اج نآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ« تیب-7

)83 نمهب شجنس یشیامزآ (

تسا تسلا ناویدز هک دباین رییغتدنتشون هک یتارب وت شاعم هجو رد

تسا هتسکش دیراگن شقن نیا هک هناخ ناکمنیقی تسا تسرد هک ناز بلطم یشیب

تسا مادم شیع بلط رد ام وچ هتسویپزین وا هک دییوگم بیع مبستحم اب

تسا تسرپزآ دبلط یم نوزف ود نیز رگتسا تسد هب شیمیلگ و ینیوج هک سک نآ

.دراد يرتمک بسانت تایبا ریاس اب .................. تیب موهفم-8

اّمص ةرخص ریز هب یهاچ نب رددنادب بیغ ملع هب يروم تجاح

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

تسین ادخ قزر زا غراف و تسییادگ مه هاشتسین ادگ و هاش گنج ام ةرفس رد

میاهدش تبرغ یهار ینطو زا رد هب ردلالح قزر یب هک یناگدز تبیصم ام

؟تسا توافتم تیب مادک موهفم-9

تسا قشع ریسکا دوجو ریسکا هکتسا قشع ریسکا ایمیک زا دارم

نک اشامت ار ریسکا و هد لد قشع هبرز ددرگن یلقاع ات وت دوجو سم

يرگایمیک نیبب و ایب یعدم يادوجو سم شیالو هب الط ماهدرک نم

دننکیم ریسکا هک لایخ نیا رد لطابزونه و لصاح دشن چیه هریت بلق زج

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »ُ هل ُتَرفَغ دَقف یريَغُ َهل َسيل و یدبع نِم ُتييحتسا دق یتکئالم اي« ثیدح موهفم-10

شتسین رگد یهانپ ام زج هکشتسین رنه هچ رگا تسا لوبق

نیمز رب رس هویمرپ خاش دهننیزگ دنمشوه دنک عضاوت

زار بیغ زا لد شوگ هب دیاینزاب صرح زا دشاب نهد ات ار وت

تسود يولهپ همیخ منز تمایقتسود يوک رد زورما مریم رگا

؟درادن ییانعم طابترا تیب مادک اب »نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ ؟نابیتشپ وت وچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ« تیب-11

)87 – نابز يرسارس(

شوخ وت ياسنمس فلز زا ملد ماشم مهراگن و شقن رُپ وت ز ملایخ ناتسلگ مه

شوخ وت ياّنمت هب ار دوخ رطاخ ماهدرکراذگ تسین الب لیس زا هک قشع هر رد

شوخ وت يالوت هب ار دوخ رطاخ دوریمتسا يرطخ وس ره ز هچرگ بلط نابایب رد

ام يهشیدنا رد تسه ادخ هک نآ زا لفاغام يهشیر دنک خیب زا هک تساوخ یعّدم

 ؟دراد هراشا »ءاشت نم ّلذت و ءاشت نم ّزعت« ۀیآ موهفم هب تیب مادک-12

اهلمحم دیدنبرب هک درادیم دایرف سرجمد ره نوچ شیع نما هچ ناناج لزنم رد ارم

ارای رامش تصرف نارای ياج هب یکیننوسفا و تسا هناسفا نودرگ رهم هزور هد

درذگب زین امش ناوراک راچانتشذگ ناوراک یسب يارسناوراک نیز

دش دهاوخن رگتراغ نافوط ۀچیزاب یلگهن دهاوخن یتقو دوشیم دهاوخب یتقو ادخ

2



؟تسا بسانتم هنیزگ مادک اب ».درورپب نیمز دهم رد تابن تانب ات هدومرف ار يراهب ربا ۀیاد و درتسگب نیدّرمز شرف ات هتفگ ار ابص داب شارف« ترابع-13

ینکیم يراز وت ،ین ام زا يرازینزیم همخز وت و میگنچ وچ ام

تافصشوخ يا ییوت ام تام و دُربتام و دُرب ردنا میجنرطش وچ ام

تسوت ز ام رد ادص و میهوک وچ امتسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام

تسوت ِنآ دنوادخ يا ،شتآ و بآتسوت ِنامرف رد هلمج ،ایرد ِبآ

؟درادن دوجو ،هنیزگ مادک رد »داهن« يروتسد شقن-14

یشوپب وت یبیع همهییامنهار ماوت هکینادب وت یبیغ همهنتفگ وت هبش ناوتن

؟دراد یموهفم تبارق هنیزگ مادک اب ،ریز تیب-15

»ییایب هار رگا نم اب مه وت تسین دبراب کی و وت اب ماهدمآ هار هملاع کی«

يربن نامرف وت هک دشابن فاصنا طرشرادربنامرف و هتشگرس وت رهب زا همه

راسمرش وا و تسهدرک هدنب هنگراگدنوادخ فطل و نیب مرک

دماین زاب يربخ دش ربخ هک ار ناکدناناربخ یب شبلط رد نایعّدم نیا

دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا

؟دراد يرتشیب یموهفم تبارق ،هنیزگ مادک اب »دنریگ تسه هچنآ ره رهش رد / دنریگ تسم هک دوش مکح رگ« تیب-16

تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگيوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگمیوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

تسین رایسب و مک فرح وگهدوهیب يا تفگيدش دوخیب نینچ ناز يدروخ رایسب یم تفگ

تسین راع یهالکیب دیاب لقع رس رد تفگهالک تداتفا رد رس زک یتسین هگآ تفگ

؟دراد تبارق ،تیب مادک اب »کمن ددنگب هک يزور هب ياو / دننزیم شکمن ددنگب هچ ره« تیب-17

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگمیوش اج نآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگيوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ

تسین راع یهالک یب دیاب لقع رس رد تفگهالک تداتفا رد رس زک یتسین هگآ تفگ

تسین رایسب و مک فرح وگ هدوهیب يا تفگيدش دوخیب نینچ ناز يدروخ رایسب یم تفگ

؟دوشیمن هدید ریز تیب مادک رد »ءاَشت نم ّلَذت و ءاَشت نم ّزعت« ۀیآ موهفم-18

تخب ای دهدیمه تلیضف ایتخس يزور و دیرفآ ظح هکنآ

تخت ز درآ ردنا كاخ هب ار یکیتخب جات دهن رب رس هب ار یکی

هام هب يرآ ردنا هاچ ز ار یکیهاچ هب يرآ ردنا هام ز ار یکی

؟راوخ درک درای هک ار وا زیزع وت زا تسه هکنآ ودرک تسپ درای هک ار وا دنلب وت زا تسه هکنآ

؟تسا بسانتم تیب مادک اب »دماین زاب يربخ ،دش ربخ هک ار نآدناناربخیب شبلط رد نایعدم نیا« تیب موهفم-19

شوپم دوش ناهنپ وت بیع قلخ ز یهاوخار هماج بیع دنک راکشآ ندیشوپ

شوج هب مغ ز دمآ لد نوخ هک نکب يرکفدنامن یِم هجو و دسریم راهب یقاس

شوج میدز ناراذع هلال لصو ز صلخمراهب رد دنولا نماد راسهمشچ نوچ

شومخ دوشیم دسر رحب هب نوچ بالیسشورخ دنک یفوص هک تسا یگدیسران زا
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؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ریز تیب-20

»زاوآ ناگتشک ز دیاین ربدنقوشعم ناگتشک ناقشاع«

دوبن ریمعت لباق نم ۀناریو هنروارم كاخ زا یلد کچوک ز تشادرب قشع

دریگیم راوخنوخ رکشل نیز نابز لّوا قشع هکمتسنادن مزاس یهت لد متفگ هلان و هآ هب

ذیذل دوش ایرد یخلت وت برشم ردنایهام وچ ات نهد قشع روش هب نک شوخ

رآرب ناهج راک همه زا دقن هب ار لدتسین ریذپتکارش قشع رویغ راک

؟دراد يرتمک بسانت تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-21

زاب يدرک شوغآ نم هب مرک زا وتزاب مدید و رارف مدرک هبترم رازه

زان دوخ يرارف دبع ز وت یشکیم هکمزان تتمارک و وفع و تمحر و فطل هب

تسودیب هک دوب افو طرش نیانامیپتسس نالدتخس يا

راسمرش وا و تسهدرک هدنب هنگراگدنوادخ فطل و نیب مرک

.تسا هتفرن راک هب .................. ۀنیزگ رد طقف ،یفصو و یفاضا بیکرت ود ره-22

هدیشک اج همه شغیرد یب تمعن ناوخهدیسر ار همه شباسح یب تمحر ناراب

هدومرف ار يراهب ربا ۀیاددردن هانگ هب ناگدنب سومان ةدرپ

؟تسا كرتشم تایبا مادک موهفم-23

؟يوش ربهار یک یشابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخ یب يا )1

يوش ردپ يزور هک شوکب رسپ يا ناهقشع بیدا شیپ قیاقح بتکم رد )2

يوش روخ و باوخیب هک شیوخ هب یسر هگ نآدرک رود شیوخ ۀبترم ز تروخ و باوخ )3

يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زکربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی )4

هس و کیراهچ و هسود و کیهس و ود

؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد »ار« عون-24

هتفگ ار ابص داب شاّرفدومرف ار يراهب ربا يهیاد

هدیسر ار همه شباسحیب تمحر نارابهداهن رس رب هفوکش هالک ،عیبر مودق هب ار خاش لافطا

ناگدنب سومان يهدرپ .هدیشک اج همه ،شغیردیب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه ،شباسحیب تمحر ناراب« ؟درادن ییانعم طابترا ریز نتم اب تیب مادک-25

)84 – یجراخ نابز يرسارس(        »دربن رکنم ياطخ هب يزور يهفیظو و دردن شحاف هانگ هب

سخ رازهروش رد و دیور هلال غاب ردتسین فالخ شعبط تافطل رد هک ناراب

تسبن سک رب قزر رد نایصع هبتسپ و الاب دنوادخ نکیلو

تسود هچ نمشد هچ امغی ناوخ نیربتسوا ماع يهرفس ،نیمز میَدا

ملح هب دشوپ هدرپ و دنیب هنگملع رحب زا هرطق یکی ،شنوک ود

؟تسا توافتم تیب مادک مایپ-26

يوش رز و ّیبایب قشع يایمیک اتيوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد

مدش روهدید وا ندید هب رظن لّواکتشاد هاگن مناوت هنوگچ وزا مشچ نم

مدش رز و داتفا مسم رب قشع ریسکادرک درز هک يدعس وت خرس يور دنیوگ

مدش رب قوّیع هب و دیسر ناج هب مرهمباتفآ شیپ مدوب هداتفوا منبش نوچ
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؟دراد بسانت تیب مادک اب ،»ِکتَفِرعَم ّقح َكانفَرَع ام هک بوسنم رّیحت هب شلامج هیلح نافصاو« ترابع موهفم-27

مردنلق يوک هب هدنام بیرغ يدنرمرّیحت رحب هتشگ قیرغ يدرم

کنیا هاچ يالاب رب تسد رد نسر وا لایخوت صالخ رهب ز و هدنام رّیحت هاچ رد وت

تسا شوخ باتهام تشگلگ ز هدید يالجتسین نشور هدید هک ار نآ یگناخ هام ز

دنناریح نارظن بحاص هنیآ نآ رد هکدسرن ]انیبان [ یمعا هّرپ بش هب دیشروخ لصو

؟درادن یموهفم تبارق ،تایبا رگید اب تیب مادک-28

تسبن سکرب قزر رد نایصع هبتسپ و الاب دنوادخ نکیلو

موسقم قزر ّالا ندروخ دیاشندمآ ندروخ مغ ام شخب ایند ز

ّلج و ّزع يادخ دناسربینکن رو ینک را قزر دهج

میاهدرک وخ وت فطل و ماعنا هبمیاهدرورپ وت قزر هب امیرک

؟تسا توافتم تیب مادک مایپ-29

ار اناد ریپ دنپ دنمتداعس ناناوج دنراد رت تسود ناج زا هک اناج نک شوگ تحیصن

؟يوش ربهار یک یشابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخیب يا

يوش ردپ يزور هک شوکب رسپ يا ناهقشع بیدا شیپ قیاقح بتکم رد

يوش رتبوخ کلف باتفآ زک هللاابدتفوا تناج و لد هب قح قشع رون رگ

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »يوش رز و یبایب قشع يایمیک ات / يوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد« :تیب-30

میس و ّرز دشابن یگنس همه ردنورب دیآ گنس ز رز و میس هچرگ

مزادگب رگا مشاب نامه هک مبان رزيرآ نوریب و هر دص میرب شتآ هب رگ

درز يور شدرک سنجان تبحصنورب دمآ يور خرس ندعم ز رز

يدرک رز راگنز اب هدولآ سم یقرب زا هکلد يایمیک يا الا يدوب ياهراپ شتآ هچ

؟دراد تبارق »ءاشت نم ّزعت ینعی ناتسین رد هدش ناصقر / رمک هتسب نیا عمط رب رکشین هصاخ و اهین« تیب اب هنیزگ مادک-31

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

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

ییازج و يدوج همه يرورس و يرون همهینیقی و یملع همه یلالج و يّزع همه

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

؟دراد ییالما طلغ تیب مادک-32

دمآزاب ابس فرط زا ربخشوخ دهدهدمآزاب ابص داب رگد هک لد يا هدژم

تمتسرفیم اجک هب اجک زا هک رگنبتمتسرفیم ابس هب ابص دهده يا

دروآ ابص نشلگ زا برط ةدژم هکتسا نامیلس دهده يربخ شوخ هب ابس

ابس زا ربخ هچ نامیلس غرمحبص ز يدینش هچ بش ۀلفاق

؟دراد يرتمک بسانت تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-33

ياهدنکفا نانب زا کلک شتریح زا دید هک ناودنکرب یشقن هک دنیبیمن تشاقن چیه

تسین مروای تخب و مشوکیمیبایب ات شوکب دنیوگ

تسابیز هچ و عوبطم هچ هک دیاین فصو ردنیریش هچ و دنبلد هچ هک دجنگن مهو رد

تسانیب هک تفگ ناوتن دنامن شوهدمنوچیب تردق رد و دنیب ار وت هک یمشچ
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب ،ریز نتم رد هدش صخشم ياههژاو تسرد شقن-34

».دنامب هنسرگ زور همه هک دوب نآتبرجت نیا ترمث«

تفص - تفص - هیلافاضم - دنسمتفص - دنسم - هیلافاضم - داهندیق - تفص - داهن - دنسمدیق - تفص - دنسم - داهن

؟تسا توافتم تیب مادک مایپ-35

اهلزنم مسر و هار ز دوبن ربخیب کلاس هکدیوگ ناغم ریپ ترگ نک نیگنر هداجس یم هب

؟يوش ربهار یک یشابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخ یب يا

يوش ردپ يزور هک شوکب رسپ يا ناهقشع بیدا شیپ قیاقح بتکم رد

يوش روخ و باوخ یب هک شیوخ هب یسر هگ نآدرک رود شیوخ ۀبترم ز تروخ و باوخ

.دراد یموهفم تبارق .................. تیب زج هب تایبا ي همه اب »دماین زاب يربخ دش ربخ هک ار نآ« -36

رادم هیام راوخ نینچ ار نخسراگدای یمه وت زا دنام نخس

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رمتسین شوهیب زج شوه نیا مرحم

زار دیاین و دیآ نورب ناجزاجم يارس رد تسود نت زا

دنهد رد شیشوهیب يوراد هکدنهد رغاس مزب نیا رد ار یسک

.تسا هدش هراشا دمح ةروس تایآ زا یکی هب .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-37

یشوپب وت یبیع همه ینادب وت یبیغ همهییانث راوازس وت یلضف ةدنیامن وت

میوپ وت لضف زا همه میوج وت هاگرد همهییادخ و یکاپ وت هک میوگ وت رکذ اکلم

؟دراد دوجو يرتشیب ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-38

هتشارفا و زازتها ـ دنلب و قثاب ـ غمص و سوردنس ـ گرزب ینیس و قبط

روطسم و بوجحم ـ يرگناوت و انغ ـ ناوات و تمارغ ـ هدنامرد و هدوتس

ینابرهم و تفأر ـ ناشیورد هاقناخ ـ ظفاحم و لیامح ـ رتش هواجک و لمهم

یگدوسآ و تقارف ـ زیگنامغ و نیزح ـ يدرخیب و تحافس ـ يذغاک اج و هیزاک

؟دنراد ییانعم بسانت رگیدکی اب تایبا مادک-39

تشاد راز ياههلان شوخ اون و گرب نآ ردنا و تشاد راقنم رد گنرشوخ یلگ گرب یلبلب )فلا

رارقا دنوادخ هب درادن هک درادن لدتسا لد دنوادخ حیبست همه شنیرفآ )ب

شوه و تقاط و دربب مربص و لقعدیلانیم حبص هب یغرم شود )ج

هنارت هب يرمق و یناوخلزغ هب لبلبدیوگ وت دمح نخس ینابز هب سک ره )د

دش هچ ار نارازه دمآ شیپ هچ ار نابیلدنع تساخنرب یغرم گناب و تفکش لگ نارازه دص )ـه

رارسا نیا دنک مهف یعمتسم همه هندناحیبست رد همه ناتخرد و ایرد و هوک )و

ـه ـ د ـ ج ـ بو ـ ـه ـ ج ـ فلاو ـ د ـ ج ـ بو ـ د ـ ب ـ فلا

.دراد كرتشم موهفم  ..................  ۀنیزگ زجهب تایبا ۀمه اب ریز تیب-40

»مشاب وت يوس هب ناود میوجن روح لامجمیوبن تشهب لگ میوگن هضور ثیدح«

مینکیم لدلد رای فلز يادوس رد هک امداد میهاوخ لد سودرف لبنس تسد هب یک

وت ّطخ رادهنییآ دش هک سک ره ةدیدشنهاریپ رد راخ دزیر سودرف لبنس

تسا رتشوخ يوک نیا رس رب ماقم ار امشاب تشهب ناتسب و رثوک بآ همشچ وگ

دوشگ سودرف رد ام رب هک تسا يروح هچ نیودومن يور ناج ملاع زا هک تسیک يرپ نآ
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– جراخ يرسارس(   ؟تسا کیدزن تیب مادک موهفم هب »هدیشک اجهمه شغیردیب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه شباسحیب تمحر ناراب« ترابع موهفم-41

88(

زگره سالپ دوشن سلطاکراهنز چیه هاوخم هلفس زا

زگره ساکم دوبن ار واکهاوخ یسک يهنازخ ز يزور

زگره ساره تسَک ز لد يادشابن ،ینک عمط كرت رگ

زگره هدیشک ناتب روج ینزگره هدید قشع تنحم ین

؟دراد ییانعم طابترا تیب مادک اب »دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناک /زومایب هناورپز قشع رحس غرم يا« تیب-42

)85 -روشک زا جراخ يرسارس(

بکرم شبنج و تسا شوخ بکار ششوکدوصقم يهبعک ياوه ات رس هب تسه

بلابل ماج و ریگب مدامد ماکیقاب يهداب و تسا یقاس مرک ات

بّرقم ناگدنب دناشومخ هک نازناناج ترضح هب نزم بّرقت فال

بکوک شبات و دوبن نودرگ شدرگاجنآ هک دناسر ارم ییاج هب قشع

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ریز تیب-43

»ربخ دراد وا هلمج نایم زارثایب مه ربخیب مه دش هک نآ«

مریگ شیپ ردنا یگربیب یسبمریگ شیوخ راک كرت نونکا رگ

میربیم رازاب ز هناخ هب ربخ میادياهدرخ تسین ناهج لام ز ام تسد رد

شاب ام ۀناخ رد و رذگب ناربخیب زادتفین رازاب هب هناخ زا ربخ یهاوخ

شنتشیوخ زا ربخ دشاب هک تسم نآ هلفسدنشونیم وا بل دای هب هک یماقم رد

.تسا هدمآ توافتم دربراک ود اب »هک« .................. تیب رد-44

؟نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ؟نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ

؟دیآرد هب شرکش ةدهع زکدیآرب هک نابز و تسد زا

تسهتخوس نابز زا عمش هک دنیب هکتس هتخود ناهد اناد درم نآ زا

دنسپان دیاب دیدنسپب هک سبيرب نایاپ ات هک یهاوخ ار قشع

؟درادن یموهفم تبارق ،تایبا رگید اب تیب مادک-45

شومخ ای لقاع درم يا وگ هتسناد نخس ایتسین طرش یشورف دوخ ناناد هتکن طاسب رب

دش هچ ار ناراگزور رود هک یسرپیم هک زاشومخ دنادیمن سک یهلا رارسا ظفاح

دمآ شومخ نابز هد اب هک درک شوگ هچدازآ نسوس هک منادن حبص غرم ز

؟تسیچ رادهدرپ اب وت عازن یعدم ياشومخ کلف دناد هچ هدرپ نورد زار

؟دراد دوجو هراشا تفص دنچ ریز نتم رد-46

ورف ،دیدن یلصاح و دومزایب اهراب نوچ .تفاییمن چیه و دریگب ات درکیم يدصق ؛تسا یهام هک تشادنپ .دیدیم هراتس ییانشور بآ رد یّطب هک دنیوگ«

».دنامب هنسرگ زور همه هک دوب نآ تبرجت نیا ترمث و یتسویپن يدصق ؛تسا ییانشور نامه هک يدرب نامگ ،يدیدب یهام هک هاگره زور رگید .تشاذگ

راهچهسودکی

؟درادن ماهیا ،هنیزگ مادک رد »مادم« ةژاو-47

تسا مادم شیع بلط رد ام وچ هتسویپزین وا هک دییوگم بیع مبستحم اب

مادم برش و مدمه فیرح و سنا سلجمماف لعل بارش و یناوج و يزابقشع

تیوداج مشچ بیرف مد ره دنکیم مبارختیوسیگ دعج میسن درادیم تسم ممادم

ام مادم برش تّذل ز ربخیب يامیاهدید رای خر سکع هلایپ رد ام
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؟دراد ریز تیب اب يرتمک یموهفم طابترا ،هنیزگ مادک-48

»دننکیم رگید راک نآ دنوریم تولخ هب نوچدننکیم ربنم و بارحم رد هولج نیاک ناظعاو«

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگمیوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

دننکیم ریوزت همه يرگنب کین نوچبستحم و یتفم و ظفاح و خیش هک روخ یم

تسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگ

تسین رایسب و مک فرح وگهدوهیب يا تفگيدش دوخیب نینچ ناز يدروخ رایسب یم تفگ

؟دراد دوجو »هیانک« ،ریز تایبا زا کی مادک رد-49

تسین راسفا تسا نهاریپ نیا تسود يا :تفگ تسمتفرگ شنابیرگ و دید هر هب یتسم بستحم

تسین رادیب بش همین یضاق يآ حبص ور :تفگمرب یضاق هناخ ات ار وت دیابیم :تفگ

تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو :تفگمیوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن :تفگ

تسین راکدب مدرم هاگباوخ دجسم :تفگباوخب دجسم رد مییوگ ار هغوراد ات :تفگ

؟تسا توافتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-50

میاهدناوخ و میدینش و دناهتفگ هچ ره زومهو و نامگ و سایق و لایخ زا رترب يا

میاهدنام وت فصو لّوا رد نانچمه امرمع دیسر رخآ هب و تشگ مامت سلجم

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

ییانث راوازس وت یلضف ةدنیامن وتیمیحر وت یمیرک وت یمیظع وت یمیکح وت

؟تسا هدماین هنیزگ مادک رد »ین دننام وت هب سک و سک هب وت / ین دنویپ تروص وت یتسه« تیب موهفم-51

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

ییازف هن یهاکب هن يدرگب هن یبنجب هنیشاب وت و قلخ دوبن يدوب وت و قلخ نیا دبن

ییازس وت ار نآ رم هک ییوگ وت کلملانملدض هل سيل دمص هلثمک سيل دحا

ینامن سکچیه هب هک مباین نم وت ضوعيریگب نم لیدب و ّینیبب نم ریظن وت

؟دراد يرتمک یموهفم بسانت ،اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک-52

باطخ رد و باتک رد دمان هچنآباتفآ ناز يونشب ات نزم مد

زاوآ ناگتشک ز دیاین ربدناقوشعم ناگتشک ناقشاع

دنتخود شناهد و دندرک رهمدنتخومآ قح رارسا ار هک ره

دروآ يادخ هاگرد هب رذعشیوخ ریصقت ز هک هب نامه هدنب

؟درادن یموهفم بسانت اههنیزگ رگید اب هنیزگ مادک-53

تسا یناریح نیمه ،شاقن ز شقن تمسقتسا ینادان ،ندز فال قح ییاسانش زا

ناریح و رصاق وت لالج فصو هب نخسفیعض و تسا زجاع وت لامج كرد هب رظن

تسوا ناریح ناج ،هتشگرس لد و شوهدم هقطاننوچ تفگ دناوت نوچ شتاذ فصو ام رطاخ

؟تسوگ هدهیب نابز هدیرب کلک ياج هچتسا نالان قوش فصو رد هقطان نابز

؟دراد يرتشیب یموهفم بسانت تیب مادک اب »فرتعم تدابع ریصقت هب شلالج ۀبعک نافکاع« ترابع-54

ار ریصقت نتساوخ دیایب ترذع نانچمهیهن رس تمدخ هب رگ ناناج ياپ رد ایدعس

هدید زا هآ رازه دص و لد زا هآهدید زا هانگ و دوب لد ز ریصقت

ام ریصقت رذع سب هتکن نیمه؟ام ریبدت تسد زا دزیخرب هچ

میتشذگنرد اطخ و ریصقت زا امتشذگب هک هیامنارگ رمع نیرب سوسفا
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؟تسا رترود تایبا ریاس زا تیب مادک موهفم-55

تسود ماک هب مریمب هک سب تایح منیاتسین كاب تسیدعس نتشک تسود ماک رگ

تسود يا ایب يدمآ لد ندرب هب رگوزیخرب اله يدمآ نوخ ندروخ هب رگ

دوب وت يافو و رهم نم لد رد نانچمهنم لگ زا دننز تشخ رگ هک وت يافو هب

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

؟دنتسه ییانعم هچ هب بیترتهب نافرع رظن زا »تفشاکم و تبقارم« ناگژاو-56

قیاقح هب ندرب یپ ،هدنب هب قح هجوت لامکقیاقح هب ندرب یپ ،قح هب هدنب هجوت لامک

هنافراع رارسا هب ندرب یپ ،ریغ هب هجوت زا لد نتشاد هاگنقیاقح ندش راکشآ ،هدنب هب قح هجوت هب نیقی

؟تسا توافتم تیب مادک مایپ-57

يوش رس و اپ یب وچ لالجلاوذ هار رددوش ادخ رون همه ترس ات ياپ زا

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رددوش ربز و ریز وچ وت یتسه داینب

ار مالغ مّحرت هب نیب زاب هجاوخ ياتسا تمدخ ّقح سب وت ناتسآ هب ار ام

ار مارآ درب هرابکی ملد زکتسا شوخ رطاخ ارم یمارالد اب

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد لعف فذح عون-58

هاگیاج زا و مان زا رترب وا هکهار هشیدنا زین ودب دباین

ار وت هاپس نابات دیشروخ هنار وت هاپس دباتنرب نیمز

نم ز يراد مرش و غراف وا زکنتشیوخ زا تمرش یمه دیاین

دینک زارد شاهصق نیدب تسا شوخ یبشدینک زاب رای فلز زا هرگ نارشاعم

؟دوشیم هدید ریز تیب رد یفاضا بیکرت دنچ-59

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

جنپراهچهسود

؟تسا رتکیدزن هنیزگ مادک هب »وت ریسا تّبحم دیق هب منم لّوا / یتخوسب نارجه مغ شتآ رب يرهش« تیب موهفم-60

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

دروآ ياج هب هک دناوتن سکشايدنوادخ راوازس هنرو

دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا

نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچنابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ
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