


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل ششم-پرواز-تستی

؟دراد ییانعم یکیدزن  ..................  هنیزگ زج هب تایبا همه اب »مرذگب رگا تسا راوخ گنت  نیا زا /مرپسب دوب شتآ هوک رگا« تیب-1

مغ هچ ناریگ فرح همه زا ارمملق زا تسرد دمآرب مفرح وچ

هانگیب نخس رد دوب روالدهاش مشخ زا مشیدنین نکیلو

نتخوس نهک تخرد هگنآ سپنتخورفا شتآ ناوت هدرُخ هب

كاب شیدنادب ثبخ ز دشابنكاپ مرج زا نماد دوب نوچ ارم

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک موهفم و ینعم-2

.تسا يدرمان و يدرمناوج و تبحم و یتسود شجنس يارب يرازبا :ینعم  تسا درمان و درم نیک و رهم رایع نیا

.تسابیز و تسا اوتحم نودب نم رعش :ینعم  تسین یلاخ و بوخ و ضحم رهش و رایع یب

.تسا هعماج ياهیتخبدب و اهدرد رگنایب نم رعش :ینعم  تساهیتخبهریت میلگ نیا

و یلم و تسا نیمزرس نانامرهق قحان هب گرم و دنمدرد مدرم تشونرس نم رعش :ینعم  تساهیتخت توبات شکور و اهشوایس و بارهس غاد نوخ سیخ

.تسا یسامح

←

←

←

←

؟تسا توافتم »راوخ« ینعم هنیزگ مادک رد-3

درمش دیابن نادان هب ار وا رمدرخ و راوخ دوب هچ رگا نمشد هک

راوخ وت نمشد نوچ وت کیدزن وت لام يایمارگ هدید نوچ وت مشچ رب وت ضرع يا

تسا ناسآ راک همه يریگن راوشد وت رگدرذگیم مه یپ رد ناهج راوشد و راوخ

تسا راوخ دوب ناهج زیزع رگتسا راکورس عمط اب ار هک ره

؟تسا »مهبم تفص« دقاف تیب مادک-4

دوز دود زا سپ دمآرب هنابزدود ز دش هیس ندیمد نیتسخن

دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآربدندش نایرب تشد همه رسارس

دیدن شوایس بسا و دوخ یسکدیشکرب یمه هنابز وس ره ز

رک و دندرگ روک نالقاع همهرپ تشه ورف نودرگ ز نوچاضق

؟تسا ماهیا ي هیارآ ياراد هژاو مادک ثلاث ناوخا رعش نیا رد-5

تساه یتخت توبات شکور / شوایس و بارهس غاد نوخ سیخ / تساه یتخب هریت میلگ نیا

شکورنوخسیخغاد

؟دوشیمن تفای هنیزگ مادک رد »تسا یهاشداپ بجوم قلخ ندمآ درگ« موهفم-6

رادجات دوب تیعر زا هاش هک راد جاتحم شیورد ساپ ورب

تسا رکشل تیعر ار لداع هاشنهاش هک ناز نیشن نمیا ملظ و گنج زو نک حلص تیعر اب

تخس خیب زا دشاب رسپ يا تخرد تخرد ناطلس و دنخیب وچ تیعر

سب و ییوج شیوخ شیاسآ وچ سک وت راید ردنا دیاساین
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 ؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »یگنرکی« هژاو »داضتم«-7

تسا رپ انیم نیا و دندرک یهت بلاق یملاعار تادوجوم تسین یگنر قشع بارش زا

دنیاشگب ایر و ریوزت ۀناخ رد هکدنسپم ایادخ دنتسبب هن هناخیم رد

راب هلایپ و حدق رد تمیاد فاص هدابیملاع غارچ و مشچ تلزنم جرب هم يا

تسا شتآ يدنسپدوخ نیا تسا شتآتسا شغ یب رز رادنپ یب حور

؟دوشیمن هدید لعف فذح تیب مادک رد-8

كاخ هن و درگ هن شتآ هن و دود هنكاپ شووایس دش ردپ شیپ وچ

هاپس هدایپ دبهپس هدایپهاش سوواک بسا زا دمآ دورف

دیما رپ یلد هدنخ ز رپ یبلدیپس ياههماج اب راویشه

ناور نشور هن لد ارم ددرگ هنناود ره زا نمیا تفگ ماجنارس

؟دوشیمن هدید تیب مادک رد » داضت « ۀیارآ-9

دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآ ربدندش نایرب تشد همه رسارس

هام هب دمآرب شلعن كاخ یمههایس هتسشنرب يايزات یکی

دنزگ دیاین ناهانگیب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمدزورف شتآ درم دص ود دمایب

.تسا متسر زا یفیصوت ..................  ي هنیزگ زجهب اههنیزگ ي همه-10

)83 – شجنس یشیامزآ(

ياتمهیب يات نآ ،زیزع قاط نآناتسدرم درم ،ناهوک هوکلوه ياهدروان يهصرع درمریشرهشناریا دیما و هیکت دامع نآ

؟تسا مادک »قارغا -صقان سانج -داضت -ماهیا« ياههیارآ نتشاد تهج زا ریز تایبا یلاوت بیترت -11

دنکیم شّقنم بش ره نوخ هب ار تیوک كاخبآ رب یشقن دنزیم ات منمادرت ةدید )فلا

دنکیم شوشم تفلز یلو درادیم عمجفطل هب نانیکسم ياهلد دوخ وت شخبناج لعل )ب

دنکیم شغ ياهعرج يوب هب یفاص یفوصهعموص ردنا هک هد شغ یب بان بارش ناز )ج

دنکیم شش ره كرت ناملس هک آزاب نم كرتباجح دش منید و لقع و شوه و ربص و گنن و مان )د

ب -ج -فلا -دفلا -ب -د -جب -فلا -ج -دفلا -د -ب -ج

؟دوشیمن هدید هلداعم بولسا و دراد دوجو هراعتسا هنیزگ مادک رد-12

شزاب دریگب هک درادن ردق نآ خلمییالآ تسد هک تسا نآ زا مک يدعس نوخ

دنکیم راتفگ هچ هک مشتحم هام ناودنکیم راتفر هچ هک نیب دنلب ورس

گنج هناخ رد هک هب رفس يالبگنت ِشفک زا هب نتفر ياپیهت

دوشیم ادیپ دوز صلاخ ریش ردنا يومدوشیم ادیوه مدرم رب دوز ناکاپ بیع

 ؟دوشیمن تفای ییالما طلغ تیب مادک رد-13

دنا هداد منوخ هراومه اذغ رهب اضق زابش و زور تقشع ناخ زا رگج نوخ مروخیم

مرتوبک دیص هب تافتلا دشاب یکهاش تسد ز مدیشچ همعط وچ تفص نیهاش

خاک و ناویا ز رترب قات رسخارف مزاس هبلک یکی دیآرب

تسین رات نآ رب هویرح رز زتساهرات نآ رب یهلا رز زا
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؟تسا هدشن صخشم یتسرد  هب »لوعفم« هنیزگ مادک رد-14

نفک مسر و زاس دوب نوچ نانچ نتشیوخ رب روفاک هدنگارپ

هاگن درادن منیرفآ ناهجهانگ متسه راک نیز هک نودیا رو

دیدن شوایس بسا و دوُخ یسکدیشکرب یمه هنابز وس ره ز

رگداد هنگیب رب دوشخب هکرگد ار یکی هدژم داد یمه

؟تسا تسرد اههژاو زا هورگ مادک ینعم-15

)مدق شوخ( یپ کین ، )خیش( دبوم)هلیح( دیاکم – )لگ تخرد( نمس

)يدوبان( لاوز ، )يدعت و متس( لواطت)هودنا و مغ( تبرک ، )یباغرم( وغ

 ؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-16

دوب نافوط نم درگ رب قرع لیس زا مد رهحون موق ناس هب امرگ تروص زا بش و زور

شراغ رای سپس نیز }مشاب{ مَُوب هنوگچ شروغ و ردغ زا متس هتشگ هاگآ نم

ار شیوخ رایع منادرگن شتآ رد هک نم دهع ضقن مدید هک سب دش رگد مصالخا وت اب

لدج سوک ۀلُغلُغ زا هلزلز کلف رد لادج هاگنیمک ز دتُفا هک دروان زور

؟درادن ییانعم طابترا تایبا ریاس اب تیب مادک-17

تسا زیمآيدرُد مُخرس نیا فاص هک رهپس نوگژاب رود زا شوخ شیع يوجم

رگد رازآ هب شیر لد دصق مدنک تعاس ره کلف هک ملانب درد زا مد ره

تسا راگف یمه ملد و ناج ناز مباذع رد هنامز تسد زا

تسا نادرگرس هک رنهیب لقاع سب تسا نابات کلف نودرگ شدرگ ات

 ؟تسا هدماین »هبش هجو« هنیزگ مادک رد-18

مرگ شیانشآ ثیدح نانوچ شَمَد ومرش نوچمه دوب نشور و مرگ هناخ هوهق

سرت نوچمه درس و دوب هریت نوریب هچرگدیچیپ یم شوگ ِراسهاچ رد شا هنادرمان و موش يادص و

؟دوشیم تفای ریز تیب موهفم هنیزگ مادک رد-19

»شوگ هب هقلح دوش هناگیب هک فطل نک فطل دورب يزاونن را شوگ هب هقلح هدنب«

)ییافویب(ردغ هدرورپ ز دیاین زگره هک ردق يازفیب ار دوخ نامیدن

ریگم تمدخ هب یناوتات ارو ریما رب دوش یصاع هک یهاپس

شاپ هدنب رب وت دشاپ وت رب قح وچ شاب هدنشخب و يوخشوخ و درمناوج

تسا هن مهرم و حاّرج هک نزگر وچ تسا هب رد مه هب یمرن و یتشرد

 ؟دنا هدش ینعم تسرد »درگ - ناوخ - روپ - نانگمه« ياههژاو ۀمه هنیزگ مادک رد-20

گرزب - هلحرم - يوق - ناگمهعاجش - عورش - دنزرف - تعامج

ناولهپ - هرفس - رسپ - یگمهزرابم - یندروخ - عیطم - ناهورگ مه
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد ریز ياهتیب رد لصّتم ریامض شقن-21

ارم راوخ تشگ نخس نیز ارم خزود هکرایرهش ياک تفگ نینچ شوایس

ارم ناور نشور هن لد ارم ددرگ هنناود ره زا نمیا تفگ ماجنارس

ارم تسارم ییاهر مهانگیب رگاتسارم ییاهب و مرش ز رپ رس

ش  زامن شدرب هراب زا دمآ دورفزاب سوواک شیپ دش هک هگ نادب

ممتم – هیلافاضم – هیلافاضم – لوعفمممتم – ممتم – هیلافاضم – ممتم

لوعفم – هیلافاضم – لوعفم – لوعفمممتم – هیلافاضم – لوعفم – ممتم

←

←

←

←

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،مینک ّبترم نییاپ هب الاب زا »قارغا - هلداعم بولسا ـ هیانک ـ ضقانت ـ لیلعت نسح« ياههیارآ ظاحل هب ار ریز تایبا رگا-22

یملاع رانک رد مه ،یملاع زا نورب مهتسادج لگ زا لگ شوغآ رد هک لگ يوب وچمه )فلا

تخانش زاب ناوتن ار امنتسود نمشددش دهاوخ سفق هک دناد هچ غرم ار هخاش )ب

نیچ داتفا بآ يور رب رگم یناشیرپ نازمدحبص ره دنکیم ناشیرپ ار اهلگ داب )ج

دوش هدیمخ تدق رگ سک تّنم راب زتسین تنعل قوط ز مک ناج ندرگ يارب )د

دش نت هک تخیر رس هب كاخ تمغ ز نادنچيداد وت هک ناج نآ هک شخب مرگد ناج )ـه

فلا -ـه -ب -ج -ده - ب– د -فلا -جب -فلا -ـه -ج -دد -ـه -فلا -ب -ج

؟تسا ییالما طلغ دقاف تیب مادک-23

مرادن هراچ نیا زج هک يروبص هب مداهن لدتبرق رطاخ ار وت هن تبرغ تقاط ارم هن

دیپس وید زورما دش يدرم زدیپس وید گنج دش راخ ارم

هتسارآ نویش ياهناخ ره هبهتساوخ ياهیرگ ياهشوگ ره هب

نورب یتسج هشوگ رگد زانویح رب يدز رب رگا تشخ نآ هک

؟دراد دوجو »یبسن تفص« هنیزگ مادک رد-24

وا نییآ بوخ ان دنگفیبوا نیرز بسا رب زا تسشن

تفرگ ردنا شزوپ دب رادرک زتفرگ رب رد گنت ار شوایس

شپت مباین شتآ هوک نیزکشهد یکین نادزی يورین هب

يور درک ناهج هاش تخت يوستشگرب وچ نم نشور لد

؟تسا بسانم یلاخ ياج يارب تغل مادک يالما -25

)تباوث( .................. يأر دنک هشیدنا هچ زاب اتتفر اطخ هزمغ زا ملد رب يدز هک يریت

)هطرو( نیبب افج لها تبوقع .................. رددنرشحم ناعیفش هک ار شیوخ دالوا

)محرم( دورنیم رثا و میداهنب .................. دنچلقع و ییابیکش هب ار تمغ ریشمش مخز

)هّجز( دوب رجنخ لثم شهاگن و / دیرابیم .................. شیادص زا لاّقن درم

؟تسا یتوافتم دروم زا هراعتسا هنیزگ مادک رد »لعل«-26

دشابن رز شک یسک رب اشخببنیرز ماج هدرک لعل رپ اَیا

مراد نخس دص یناهن ششوماخ لعل اب نم هکهن مه رب هدید ینامز بشما بیقر يا ار ادخ

دوب اهتیاکح وت لعل و نم نایم رديدز هدنخ حدق توقای وچ هک نآ داب دای

دشاب نیگن ریز رد منامیلس کلم دصراهنز يرتشگنا مبای رگ وت لعل زا
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؟تساهدمآ اهتیب مادک رد بیترتهب »ییارآجاو ،سانج ،سکوداراپ ،ماهیا« ياههیارآ-27

تنوناق و گنچ و زاس هب نابوکاپ دنتارذ هکدوب دهاوخن نوناقیب هجنپ کی وت گنچ و زاس هب )فلا

سوناف ۀلجح رد کنت يربا زا هام غارچایؤر و هناسفا زا رپ یشوماخ ناسفا زا بش )ب

دیوگ ناشفشتآ ةرعن و اههلعش نابزتیوک يزابشتآ ياغوغ زا هّمش کی بش هب )ج

ییایوگ شوماخ دوخ و میشوماخ يایوگ ام هک مدنراد راویطوط هنییآ سپ زک میوگن )د

ج ،د ،ب ،فلاج ،فلا ،د ،بج ،ب ،د ،فلاج ،د،فلا ،ب

.................. ینعی بیترت هب »هویره ،اشتنم ،شعترم ،رایع« ناگژاو-28

یگدیمخ - شتنم رهش - شاعترا ياراد - هزادناناساره - یتسدبوچ - نازرل - شجنس

يوره - هاگتدابع - شزرل - شجنس رازباتاره لها - اصع - هدنزرل - رایعم

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »روتسد« هژاو ینعم-29

يامنهر ار هاش نید هب و داد هبياپ هب ششیپ روتسد كاپ کی

راگزور دب منارذگن دب هبرای  رهش ارم دشاب روتسد وچ

نایز ناج و دمآ دوس گنج ارونادراک ان روتسد هیام یب ز

روتسد تسین نتفگ رهش خیش هبیتسم رارسا و يدنر زومر

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدش صخشم هژاو ینعم-30

)هدشراوس( هام هب دمآرب شلعن كاخ یمههایس هتسشنرب يا  يزات یکی

)هچنانچ( هانگ درادن منیرفآ ناهجهانگ متسه راک نیز هک نودیا رو

)گنرهایس و وبشوخ ياهدام( نفک مسر و هار دوب نوچ نانچنتشیوخ رب روفاک هدنکارپ

)ارحص و تشد( تشد ز و رهش ز  دمآ ندیشورختشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ

؟تسا هدمآ تسرد اهنآ لباقم رد اههژاو زا هورگ مادک ینعم-31

)غارچ یلحم مان(غیرچ ،)اههلمح(لیامح)ندرک رش(رشت ،)غارچ(لیدنق

)بسا یعون(دنرک ،)بسا یعون(يزات)ناتسدریز(مشح ،)نیمزرس يدنلب(تیالو عافترا

؟دراد بسانت ریز تیب موهفم اب هنیزگ مادک-32

»گنن هب یناگدنز زا ِهب ندرم هک گنهن ناهد رد شَفَک زا زیرگ«

كاخ هب نتفر كاپان تسا گنن هک كاپ و شاب رذح رب يدمآ كاپ وت

تسه هک نک سفن کی نیمه زا باسح تسد هب دماین ادرف و تفر يد وچ

نفک ّالا ندرب ردب یهاوخننز غیت رگ و یناولهپ رگا

ار درگناهج صیرح نک ربخار درم دنک رگناوت تعانق

؟تسین بسانتم رگید تاملک اب هژاو مادک-33

تلوصریفنوغاّرُه

.  .................. ینعی بیترتهب »رس  هریخ ،هشیدنا ،عافترا«-34

خاتسگ – ینامگدب – یعارز نیمز لوصحمزابجل – سرت – ندمآرد

ملاظ – رکف – تادیاعهدوهیب – ریبدت – يدنلب
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؟دراد ییالما طلغ هنیزگ مادک-35

شپت مباین شتآ هوک نیا زاشهد یکین نادزی يورین هب

مه رب دروخ رد و دش ناهنپ حبشددرگ باریس ملد ترادید ز

تییادگ زا یتبون دسر يرگناوت هب رگدرواین ورف هدنب تنطلس ریرص هب رس

تفای لامک یلک هب هچ نآ ره دوش لیازهتفاین یلامک تفای لاوز مرمع

هدش صخشم تسرد هنیزگ مادک رد »)داضت( قابط و )ناسمه( مات سانج ،هراعتسا ،)رارکت( ییارآهژاو« ياههیارآ نتشاد رظن زا ریز ياهتیب یلاوت-36

؟تسا

دناهتفخ بارحم ۀنایم رد و دنتسمار مشچ ود ره نآ نکب یتحیصن رخآ )فلا

رانک لد زا مغ هدرک دنتفرگرانک ار رگدکی رسپ اب ردپ )ب

متسین مورن رگ ،موریم رگا متسهتفگ و دیمارخ زیت ياهتفر دوخ ز جوم )ج

روس زا رتشوخ تعانق ار ناروم هکروم اب يوگ رتمک روس زا تفگب )د

فلا ،ب ،ج ،دج ،ب ،فلا ،دد ،ج ،فلا ،بج ،د ،فلا ،ب

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد »تبرک و لواطت ،نویه« ياههژاو ینعم-37

هودنا و مغ – متس – رتش   نیگمغ – یشکندرگ – شکراب ناویح

تشز – راکمتس – رتشنیگهودنا – يدعت – بسا

؟دوشیم تفای »هتسباو ۀتسباو« تیب مادک رد-38

یپکین ۀبادوس و دنزرف زیک سوواک ناج دش هشیدنارپ

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمدزورفشتآ درم دصود دمایب

؟رایرهش ارم دناوخ هک سپ نآ زاراکهبان دوش رگ یکی ود نیزک

شپت مباین شتآ هوک نیزکشهدیکین نادزی يورین هب

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ریز تیب دروم رد-39

»زور هب دمآ بش یتفگ دندیمدزورف شتآ درم دص ود دمایب«

.دش نشور زور لثم کیرات بش.هداس یضام صخش مود لعف »یتفگ«

.دش کیرات بش لثم نشور زور.دش حبص و تشذگ بش

؟تسا هدمآ تسرد هدش صخشم ياههژاو شقن هنیزگ مادک رد-40

»دید مرن رسپ اب شنتفگ نخسدید مرش رپ سوواک هاش خر«

لوعفم – دنسمدیق – دیقلوعفم – لوعفمدنسم – دیق

؟تسا هتفر راک  هب ناسکی  ..................  هنیزگ يانثتسا هب »ینایب تفص عون« اههنیزگ همه رد-41

هایس تفن دنزیر بوچ رب هکهاش دومرفب دبوم هب سپ نآ زو

دیما رپ یلد هدنخ ز رپ یبلدیپس ياههماج اب راویشه

دندش نایرگ شنادنخرهچ نآربدندش نایرب تشد همه رسارس

دوب ناسکی بآ و شتآ مددوب نادزی كاپ شیاشخب وچ

 ؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »دروان ،زیگنا لوه ،هّجض ،هدینت« ياههژاو ینعم-42

دربن - كانسرت - دنلب دایرف و هلان - جوسنمهدماین - سرت - هلان - مجسنم

دربن مه - روآ سرت - دایرف و داد - هچراپزرابم - ناساره - نویش - هدش هتفاب
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؟دوشیم تفای یبدا ياههیارآ مادک »درذگب رادیرخ چیه وت زک تسین هر / ياهتسکش نابوخ ۀلمج نسح رازاب« تیب رد-43

حیملت ،لیلعت نسح ،هیانک ،هراعتسا ،فورح ۀمغنلیلعت نسح ،سانج ،هیانک ،هیبشت ،فورح ۀمغن

حیملت ،هلداعم بولسا ،هیبشت ،ریظنتاعارم ،هراعتساهلداعم بولسا ،سانج ،هیبشت ،فورح ۀمغن ،ریظنتاعارم

 ؟تسا مادک بیترتهب »نانس - گت – زارف – ردغ« ياههژاو ینعم-44

کچوک ریت – فرژ – رترب – تنایخهزینرس – قمع – الاب – ییافویب

نامک – ود – يرترب – رگهلیحهزین – ندیود – زاب – رکم

؟تسا رتمک هنیزگ مادک ياههلمج دادعت-45

راگزور شدرگ دوب ناس نیزکرادم هدنا تفگ ودب شوایس

ون هاش نورب شتآ ز دمآ هکوغ تساخرب دیدب ار وا وچ

لسُگ لد هراچ منک میوشبلد رادرک تشز نیزک هب نامه

رانک ردنا تشاد نمس یتفگ هکراوس يابق و بسا دمآ نانچ

اههتسباو عون ؛».دنهرب نیشیپ مکاح متس زا شراوج رد ات دندمآیم درگ ،تشاد تردق هب یبایتسد ناکما هک سک ره نوماریپ ناریا مدرم« ترابع رد-46

؟تسا هدش صّخشم تسرد هنیزگ مادک رد بیترت ظفح اب یمسا ياههورگ رد

نیشیپ تفص -نیسپ تفص -هیلاٌفاضم -یلعاف تفص -یبسن تفص -مهبم تفص -ینایب تفص

نیسپ تفص -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم -مهبم تفص -هیلاٌفاضم

نیشیپ تفص -هیلاٌفاضم -مهبم تفص -نیسپ تفص -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم

ینایب تفص -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم -یبسن تفص -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم -هیلاٌفاضم

؟تسا رتشیب هنیزگ مادک رد یفصو ياهبیکرت دادعت-47

تسکش رگدکی رد همه دوخ دهع وچ مزاسدنکف رگدکی رد همه دوخ فلز وچ مراک

دنام دنچ ياهتفه یلزنم ره هبدنار دنچ یلزنم ياهتفه ره هب

دنک داینب هچ هنامیکح هرابرگد اتدرب مداینب ز وت زان و قشع ایلاح

اهناشیرپ دنعمج اجره رد وت دای ابدجسم و هقناخ هچ هناختب و هبعک هچ

؟تسا تسردان کنامک لخاد هژاو دنچ ینعم-48

ارَسا – )يذغاکاج( هیزاک – )لادتعا( لّلعت – )گرزب( دامع – )هلان( هجض – )يداش( تروس – )راختفا( زجر – )هدنفاب( هدینت )اتمهیب( قاط – )يوره( هویره

)هاگپ( حابص – )یگچب( یلیفط – )ریسا(

تشهتفهششجنپ

؟تسا هتفر راک هب ناسکی اههنیزگ مادک رد » هشیدنا « ینعم-49

تشاد هشیدنا لد رب یمه و تفخبتشاذگرب ار پسا و دمآ دورف )فلا

اشداپ زا مشیدنا رب زگره هناوگ ردنا رضحم نیدب مشابن )ب

دش هشیب نوچ درد و مغ زا شلددش هشیدنارپ متسر دینشب وچ )ج

تشگ دازآ هشیدنا ز شناورتشگ داش نآ زا ورسخ دینشب وچ )د

ج و فلاج و بد و فلاد و ب
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؟دراد يرتشیب ییانعم بسانت ریز تیب موهفم اب تیب مادک-50

»شوک يدرمناوج هب تمالس ماّیا رد وگدهاوخ تبیصم زور سردایرف هک ره«

شیب راک دنک لدشوخ رودزم هکشیوخ رهب زا نک ناقهد تاعارم

تشپ و دنهانپ ار تنطلس رم هکتشک دادیب هب دیاشن تیعر

یسب یشاب هدید ییوکین وزکیسک اب يدب دشابن تورم

روغ هب ار نخس نیا نیب شیپ دسرروج ز دیآ یماندب و یبارخ

؟دوشیمنهدید هراعتسا تیب مادک رد-51

يرایشه دورب تشیپ ز هک دراذگنتسم سگرن نیدب وت نکیلو تسا مارح یم

دز نوگبآ قاط رب یهآ گنس هک هگرهکیالم نشلگ رد محور دنکف لغلغ

تشاد بالیس وت يادوس زا خر رب ممشچ رباتشاد بات مغ زا مناج ناج يا تیور زا رود شود

دیپس يوربا هب خرس یم يوس ام ریپدرک اهتراشا و دیع هم دید قفش رد

؟تسا هدش ینعم تسردان هژاو دنچ-52

راسفا :شاق( )گنروا :ریرس( )شمارآ :وغ( )هاشداپ :یِک( )يذغاک اج :هیزاک( )يرسور :رجعم( )ریرح یعون :ناینرپ( )شور :طمن( )نیگمشخ ریش :هزرگ«

)يدّدعت و متس :لواطت( )اتکی :قاط( )اهرکم :دیاکم( )بسا

کیودهسراهچ

؟تساهدش هتفرگ راکهب رتشیب تیب مادک رد اههراعتسا ،تسا دیشروخ ندمآرب زا زیگنالایخ يریوصت هک ریز ةدورس رد-53

رابگنز يوس درکیم ناور یمور رکشلراصح یلین ورسخ رواخ دح زک مد حبص

راکشآ زور تیار رواخ فارطا زا دشیمرگدکی زا دیردیم بش يریق نابهیاس

راسهوک نیرز و درکیم نوگمیس ارحص نحصنایشآ نیمیس لاب نیرز ياقنع ِرکیپ

رادهنییآ يودنه هانپ رد نازیرگ نوچنیرق وا اب مه هام ،برغم يوس ناباتش بش

تقافر يایریب ِموهفم / شایمرگ و رون اب / دوب ناشتیعقاو ساسحا / دوب ناشتقیقح نیرتاهنت / باتفآ هک اریز / دندوب هتفیش باتفآ هب نانآ« ۀعطق رد-54

؟تسا هدش هتخاس یفاضا بیکرت دنچ و یفصو بیکرت دنچ بیترتهب ».دوب تقادص بیرفیب موهفم / شایکانبات اب / دوب

 -  -  -  - 48384737

؟تسا تسردان کنامک لخاد هژاو دنچ ینعم-55

تبرک – )رتش( نویه – )روشک تفرشیپ( تیالو عافترا - )هاگداد( رضحم – )برع درم( يزات – )یشکندرگ( لواطت – )دنمتورث( مشح – )هدوهیب( رسهریخ

)نتفرگ متام( هضور – )نتم( هچابید – )هدرن( ظافح – )گناب( وغ – )هودنا و مغ(

تفهششجنپراهچ

؟دنتسه اههژاو زا هورگ مادک موهفم و ینعم »دوجو ،يرورض ،یمخز ،میظعت« تاملک-56

رهوج – يزاس هراچ – راگفا – میرکتتاذ – ترورض – حورجم – مارتحا

یتسه – مزال – حیرج – میظعهجو – ضرف – هتسخ – زامن

هداشگ دوخ هب لواطت ِتسد / هک نینچ / منتشیوخ دنزگ زا دهد هانپ رگم / یتزجعم مسلط / كدوک فک رد هراپگنس / مدش هخاش رب هویم« ۀعطق رد-57

؟تسا هدمآ دیدپ یفاضا بیکرت دنچ »!منم /

ششجنپراهچهس
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؟دراد دوجو »یعبت شقن« دنچ ریز هموظنم رد-58

و فک رب وس ره هتشک ،روانهپ هاچ فرژ کیرات گت رد ،ناتسد متسر ،ناتسدرم درم ،ناهوک هوک ،یناتسجس درگ ،نتمهت ،رهشناریا ریش نونکا يرآ

.دوب مگ .................. رجنخ و هزین شیاههراوید

5678

.دینک باختنا ار حیحص ۀنیزگ-59

نهیم يا نهیم مدوجو ترهم زا زیربل دوبنهیم يا نهیم مدوپ و رات رد وت دای هدینت

نهیم يا نهیم مدوب وت اب مدوب هک تجاح ره هبمتام ره هب يداش ره هب لفحم ره هب سلجم ره هب

نهیم يا نهیم مدومزآ ار نیمز ابیز نیا نمدیوریمن تیور لگ زج یهایگ لد تشد هب

نهیم يا نهیم مزاین يور دوب وت يوس هبرادیب رگا مباوخ رگا رایشوه رگا متسم رگا

؟دوشیم تفایرد ،تیب مادک موهفم زا ً»اّنَيلً الَوقُ َهلَ الُوَقف ّیغَطُ ّهنإ َنوَعرِف َیلإ َابَهذإ« ۀفیرش ۀیآ ِموهفم-60

يوگ مرزآ هب یناوت ات نخسيوگمرن دونشن سک ز یتشرد

دید مرن رسپ اب شنتفگ نخسدید مرش رپ سوواک هاش خر

ایسآ نیریز گنس رب دروآ روز لصتموجم ناتسدربز زا تلود نارود رد محر

ار امرفراک دیاب مرگ يور و نیریش بلمدآ ار گنس يراگزور كدنا هب ندرک ناوت
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