


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل ششم تشریحی

.دیسیونب ار دوخ لیالد ؟تسا بسانم ،سرد نتم شناوخ يارب نحل عون مادک-1

.دینک یسررب ریز دراوم هب هّجوت اب ار ناوخا رعش نیا-2

نهک نابز يوحن ياهراتخاس و اه بیکرت ،اه هژاو زا هدافتسا )فلا

هتخاسون ياه بیکرت و اه هژاو دربراک ) ب

.دیبایب سرد نتم رد ار هدش صّخشم ياه هژاو ّداضتم-3

)هدازراّفص هرهاط( .دنشاب لّوا فدارم ار حلص يانعم دنهاوخ یم مادک ره و /اه ترابع و اه هژاو نیب رد /تسا یتباقر قوش /مینیشنب يرواد هب دیاب )فلا

)يولهد لدیب( ددنخ رس ِنتفر زا عمش گنر هب هک دیاب یگنرکی رس سک ره دراد انف لها اب )ب

.دیسیونب ،تسا هدرک مهارف متسر نتشک يارب داغش هک ار یهاچ تاّیصوصخ-4

.دیهد حیضوت ؟ار یمرش یب ای ار هاچ ؟دنک یم فیصوت ار يزیچ هچ ، »روابان شیمرش یب ،شانهپ و یفرژ نانوچ هاچ«  عارصم رد رعاش-5

؟تسیچ  »لاّقن يانشآ ثیدح« زا يو روظنم ؛تسا هدرک هیبشت وا »يانشآ ثیدح« هب ار لاّقن ياریگ و مرگ يادص رعاش-6

.دیسیونب ار نآ فلتخم یناعم و دیبایب ار نآ دراد دوجو ماهیا کی »دوب رداربان نآ ،داغش وا«  عارصم رد-7

.دینک مولعم ریز ةدورس رد ار هبهّبشم و هّبشم-8

»دیراورم درگ رب فدص رادرک هب ،شدرگ هب درگ / شوماخ نانگمه«

؟تسا »داش« ةژاو داضتم هژاو مادک ،ریز تیب رد-9

»تشگ دازآ هشیدنا ز شناورتشگ داش نآ زا ،ورسخ دینشب وچ«

؟تسا هنوگچ ناگدزآ اب تشونرس راتفر ،ریز تیب هب هجوت اب-10

»تسین حورجم وا غیت زک ياهدازآ لد وک درک هتسخ ار ناگدازآ نود نودرگ تبرض«

؟دراد دیکأت ینونضم هچ هب رعاش ،»تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدب / نطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج« تیب رد-11

.دینک صخشم ار هبٌهّبشم و هّبشم ،ریز ةدورس رد هتفر راک هب هیبشت رد-12

»دنخبل شبل زا دشیمن  مگ - دیراورم جنگ دیلک نوچ - زگره هک نآ / دننامیب شخر راوس و دنوادخ نآ«

.دوش یم هدید یغالب ةویش  .................. ۀنیزگ زج هب اه تیب ۀمه رد-13

رگداد هنگ یب رب دوشخب هکرگد ار یکی هدژم داد یمه )فلا

دید مرن رسپ اب شنتفگ نخسدید مرش رپ سوواک هاش خر )ب

دنزگ دبای هشیدنا زا هاش لددنمجرا تسه دنزرف دنچره هک )ج

دنزگ دیاین ناهانگ یب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ )د

؟دناهداس ریز ناگژاو نیب رد اههژاو مادک-14

شورخ - هنابز - نیرفآ ناهج - ییاهب - شدرگ - هانگ یب - نشور - دنمجرا - سوواک - رسمه - ناوراک - راتفگ - رایرهش - دبوم  -يوبس

؟دیسیونب ار ریز تیب ياههیارآ-15

دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآ ربدندش نایرب تشد همه رسارس

؟دوشیم هدید »شوایس هرابرد مدرم يرواد« تیب مادک رد-16

دوب نادزی كاپ شیاشخب وچ)

تشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ )

رگد ار یکی هدژم داد یمه )

دوب ناسکی بآ و شتآ مد

تشد ز و رهش ز دمآ دیشورخ

رگداد دنگ یب رب دوشخب هک
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ادبیات حماسى



؛دیهد خساپ اهشسرپ هب »دنک اوسر دوز ار هدرک هنگ /دنک ادیپ زیت شتآک رگم« تیب هب هجوت اب-17

؟هچ ینعی »دنک ادیپ«-فلا

؟تسیچ لوا عارصم موهفم ?ب

؟دراد هراشا میدق مدرم رواب مادک هب تیب ?ج

؟دنراد حیملت ییارجام هچ هب ریز تایبا-18

راوس يابق و بسا دمآ نانچ«

دوب نادزی كاپ شیاشخب وچ

»رانک ردنا تشاد نمس یتفگ هک

»دوب ناسکی بآ و شتآ مد

؟دراد دیکأت یعامتجا نیماضم مادک رب ،هدورس نیا رد رعاش-19

.دیهد حیضوت ریز تیب اب سرد نتم یعوضوم تبسانم ةرابرد-20

)يرظن لضاف( »دننک تاینادنز هک دنربیم رابنیا دنبن لد هاچ زا ندش اهر نیا هب ،فسوی«

؟تسیچ »درد ۀّصق« زا لاّقن دوصقم-21

؟دنتسه یناسک هچ دامن »داغش« و »متسر« هدورس نیا رد-22

.دینک صّخشم ار نیسپ و نیشیپ ياه هتسباو و یمسا ياه هورگ ،ریز نتم رد-23

،ورم ورس داز  ار ناوخ تفه -

،درم یمارگ نآ »رالاس خام« یلوق هب ای

؛درک تیاور - نییآ كاپ و بوخ ةویره نآ

ار متشه ِناوخ

...،نونکا منک یم تیاور نم

.دینادرگرب يداع ةویش هب یغالب ةویش زا ار ریز تیب-24

ناور نشور هن ،لد ارم ددرگ هن ناود ره زا نمیا تفگ ماجنارس

.دیسیونب ياهلمج اهنآ یناعم زا کی ره يارب .دنهدیم انعم رییغت فلتخم ياهدربراک رد »تفرگ« و »تشذگ« ياهلعف-25

.دیسیونب ار کی ره موهفم و دینک صخشم ریز ياهتیب رد ار هیانک-26

يوگوتفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ )فلا

تخاتب يدنت هب ار هیس شوایس)ب

يوبس رب ار گنس ندز دیابب

تخاسب شتآ گنج ،لدگنت دشن

.دینک یسررب ار اهنآ موهفم و دیبایب سرد نتم رد »زاجم« هنومن ود-27

.دیبایب سرد نتم زا بسانتم تیب ،هسامح ياههنیمز زا کی ره يارب -28

:ینامرهق

:تداعقرخ

:ّیلم

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب موهفم و ینعم -29

ون هاش نورب شتآ ز دمآ هک وغ تساخرب دندیدب ار وا وچ

.دینک هسیاقم ریز تیب نومضم اب ار »شتآ زا شوایس رذگ«-30

)يولوم(    نآ زا سرتیم وگ تسا يدورمن هک ره نایز دوبن ار میهاربا شتآ

.دیسیونب ار نوتس ره تایبا كرتشم موهفم سپس ؛دیبایب سرد نتم زا طبترم یتیب ،هنومن ره يارب تسخن-31

كرتشم موهفمسرد نتم تیبهنومن

درک هتسخ ار ناگدازآ نود نودرگ تبرض

)ییانس( تسین حورجم وا غیت زک ياهدازآ لد وک

گنهن ناهد رد شفک زا زیرگ

)يدعس( گنن هب یناگدنز زا هب ندرم هک
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؟دربیپ ریز ياهتیب رد »هشیدنا« ةژاو يانعم هب ناوتیم اهشور نیا زا کیمادک اب دیسیونب نونکا-32

مینک نوخیبش ددرگ هریت بش وچ )فلا

تسا نیا هشیدناک وش قشع مالغ )ب

تشگ داش نآ زا ورسخ دینشب وچ )پ

)یسودرف(    مینک نوریب هشیدنا و سرت لد ز

)یماظن(    تسا نیا هشیپ ار نالدبحاص همه

)یسودرف(      تشگ دازآ هشیدنا ز شناور

.دیبایب ،دنراد هزات و عیدب دربراک هک ار یگنهآ شوخ و ابیز ياه بیکرت زا هنومن دنچ-33

؟تسیچ »دیراورم جنگ دیلک« زا رعاش روظنم »دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک« عارصم رد-34

؟تسا هدش لئاق اه هدورس رگید و دوخ رعش نیب یتوافت هچ ،رعاش-35

.دینک یسررب یبدا ياههیارآ دید زا ار ریز ياهتمسق-36

دوب دیاش راب نیتسخن نیا

دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک

،شوماخ نانگمه

دیراورم درگ رب فدص رادرک هب ،شدرگ رب درگ

نونکا ،ناوختفه ناولهپ

دوب متشه ناوخ ناهد و ماد ۀمعط

؟تسیچ »دیراورم جنگ دیلک« زا روظنم ،»دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک / دوب دیاش راب نیتسخن نیا« رعش رد-37

.دیسیونب »لّوا عارصم« زا ار رعاش روظنم ،»نفک زاس و مسر دوب نوچ نانچ / نتشیوخ رب روفاک هدنَگارپ« تیب رد-38

.دیسیونب ریز ياهترابع رد ار »تخاس« لعف موهفم-39

.تخاس یگدنز تامیالمان اب وا )ب                .تخاس میظع يرکشل ،رادمان نآ )فلا

؟تسا مادک »نهیم يا نهیم مدوب وت اب مدوب هک تلاح ره هب / .................................... « تیب لوا عارصم-40

رادیب رگا مباوخ رگا رایشه رگا متسم رگا )فلا

متام ره هب يداش ره هب نادنز ره هب سلجم ره هب )ب

؟تسیچ »یلاخ و بوخ ضحم رعش« زا رعاش روظنم ،ریز ةدورس هب هجوت اب-41

»تسین یلاخ و بوخ ضحم رعش و رایعیب تسا درد ۀّصق يرآ ،هّصق ،نیا تسا هّصق«

.دیسیونب ار کی ره تسرد ؛دراد دوجو ییالما یتسردان دروم راهچ ،ریز ياههملک هورگ رد-42

»ینوزفا و دیزم - دنقرا ریش - ایح و مرزآ - يد يامرس تروص - ناوت و قمر - هنارتیدم ناسلیت - هیاس و هبش - رجعم دیپس«

.دیبایب ییانعم لداعم ریز ياههژاو نایم زا »اشامت« و »باتک« ياههژاو يارب-43

»شورس - هفیحص - هاگپ - هراظن - قاور - غورف«

.دینک باختنا نآ لباقم کنامک زا ار تیب ره اب بسانتم یسامح ۀنیمز-44

)ینامرهق / یّلم( دنزگ دیاین ناهانگیب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ )فلا

)یناتساد / تداع قرخ( شوگ رس ات ياپ / دیراورم درگ رب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ / شوماخ نانگمه )ب

؟دراد یناسکی يانعم دربراک هنیزگ مادک رد هژاو نیمه اب ،»تخاسب شتآ گنج ،لد گنت دشن« عارصم رد ،»تخاس« لعف-45

.تخاس گرزب ياهناخدصر هغارم رد وا )

.تخاس ییابیز گنهآ ،یقیسوم داتسا )

.تخاس میظع يرگشل رادمان نآ )

.تخاس یگدنز تامیالمان اب وا )
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.دیسیونب ار کیره تسرد ؛دراد دوجو ییالما یتسردان دروم هس ،ریز ياههملک هورگ رد-46

هراظن و اشامت - هراپهراپ و هحرشهحرش - هتساخ و لیامت - هوکشرپ ؤلألط - تاهابم و رخف - نییآكاپ و بوخ ةویرح
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.دوشیم هدید ییالما یتسردان  ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-47

.دنتخیریم ناشیاهگنشف نیرخآ رد ار ناشیاهغمر نیرخآ )

.درکیم اهدادیب ،يد يامرس تروص / زین بش نآ )

.مایتشهب یغرم نم هک دروآ رذع نینچ زین سوواط )

.دراپسیمن هانگ هب نت ،تسا هتخومآ ینمادکاپ و ایح و مرذآ هک شوایس اما )
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.دیربب راکهب توافتم يانعم اب ،هلمج ود رد ار »تخاس« لعف-48

.دیسیونب ار »ایرد« و »دور« نیدامن موهفم ،ریز تیب رد-49

»وت و نم رارق ياج ،ایرد يوس موریم نم مرارقیب و مباتیب مراودیما دور نوچ«

.دیسیونب ار »ش« ۀتسویپ ریمض يروتسد شقن ،ریز تیب رد-50

»تشگ دازآ هشیدنا ز شـناور تشگ داش نآ زا ورسخ دینیشب وچ«

.دیسیونب ار کیره تسرد ؛دراد دوجو ییالما یتسردان دروم هس ،ریز ياههملک هورگ رد-51

هلفس نادرخیب - يد يامرس تروس - ییارسهحون و یناوخهزور - هیوحت طاسب - تاهابم و رخف - دنلب و قثاب

.دیسیونب ار نآ موهفم ؟دراد يزاجم دربراک هژاو مادک ،ریز تیب رد-52

»دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآ رب دندش نایرب تشد همه رسارس«

؟تسا تسرد حیضوت مادک ،»زور هب دمآ بش یتفگ دندیمد /زورفا شتآ درم دص ود دمایب« تیب هب هّجوت اب-53

.دش نشور زور لثم بش ،شتآ گرزب ۀلعش زا )فلا

.دش کیرات بش لثم زور ،دود يرایسب زا )ب

.دینک صخشم ار »بکرم – يدنو ،بکرم ،يدنو« ياههژاو ریز ناگژاو رد-54

یتخبهریت – نانگمه – اوآمه – دروان – روابان – روانهپ – دنخبل – دنمتریغ – مارمابیز – درگرب درگ – کنادیم – یتسدبوچ – انشآ – كانتشحو – فرب داب«

»رهشناریا–

.دینک صخشم ؟تسا »عراضمنب + مسا« هژاو دنچ تخاس يوگلا-55

»شارتملق – شکبآ – هباتیهام – زپولپ – نکشدنق – شکور – دوبدای – روآتفگش – زیگنامغ – درکراک – درواهر – تسدزارد – شاپبالگ – وببش«

.دیهد ناشن ریز هموظنم رد ار »بکرم - يدنو ،بکرم ،يدنو« ياههژاو-56

اب / مشخ شورخ ياوآمه سپ / دنام شماخ و داتسا یکدنا / تساهیتخت توبات شکور / اهشوایس و بارهس غاد نوخ سیخ / تساهیتخبهریت میلگ نیا«

شخر راوس و دنوادخ نآ ،ولهپ ناهج رز لازروپ / رهشناریا دیما و هیکت دامع نآ نونکا رگید !هآ ،دناوخ دولآدرد و دننام زجر ینحل شعترم ییادص

.»دننامیب

؟دنراد ياییانعم طابترا هچ مه اب ریز ياههموظنم-57

كانتشحو زوس و فرب داب / ییامرس هچ ییامرس هچ و / درکیم اهدادیب يد يامرس تروس )فلا

نیگمغ و هتسخ لد ،ربا اهسفن / ناهنپ اهتسد / تسا نابیرگ رد رس / هتسب اهرد رگید اوه )ب

تشادن ندش ابیز ةزاجا فلع یتح / راهبیب كاخ نآ رد هتخوس ریوک نآ رد )ج

.دیهد حیضوت ریز تایبا ینعم یکیدزن دروم رد-58

!نهیم يا نهیم ،مدوپ و رات رد وت دای هدینت )فلا

تسین نیکسم نم يازجا مه رد ياهرذ )ب

!نهیم يا نهیم مدوجو تقشع زا زیربل دوب

دوب وت ياوه هب قلعم هرذ نآ هن هک

؟تسا »متشه ناوخ« رگنایب ریز ياهتیب زا کی مادک -59

راهبیب كاخ نآ رد هتخوس ریوک نآ رد )فلا

نک رگید هدرپ نیکسم يوگ ناشیرپ يا )ب

راوسیب رابغ نیا راظتنا رد ماهتسشن )ج

تشادن ندش ابیز هزاجا فلع یتح

درب دهاوخن رد رداربان هاچ ز ناج ناتسدروپ

دنزیمن رس هدیپس نینچ یبش زک غیرد

؟دوشیم تفایرد یمیهافم هچ ریز ترابع زا-60

»شوگ رس ات ياپ / دیراورم درگرب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ / شوماخ نانگمه«
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؟دوشیم تفایرد ریز هموظنم زا یموهفم هچ-61

».متفای یهانپرس رخآ هناتخبشوخ کیل كانتشحو زوس و فرب داب / !ییامرس هچ !ییامرس هچ / درکیم اهدادیب يد يامرس تروس«

.دیهد حیضوت ریز ترابع ود یعوضوم تبسانم ةرابرد-62

دننک تاینادنز هک دنربیم راب نیا / دنبن لد هاچ زا ندش اهر نیا هب فسوی )فلا

یتخرد رب الاب هب دزادنیب / دیاشگب شیوخ مخ تصش دنمک ناک / تساوخیم رگا وا تسناوتیم هک نانچمه / دوب هداس و دوب ناسآ تخس شیارب نیا )ب

... کیل ،تساوخیم رگا وا تسناوتیم / دیوگیم هصق / دیآ زارف و یگنس ياهریگ

؟دنراد ییانعم یکیدزن مهاب تایبا مادک-63

!نهیم يا نهیم مدوب وت اب مدوب هک تلاح ره هب / متام ره هب يداش ره هب نادنز ره هب سلجم ره هب )فلا

تسه يراتفرگ تییوم هقلح ره هب هک / سب و مداتفا نم هن تفلز رس دنمک هب )ب

تسه يراک ماوت رکف زجب زور و بش ای / تسه يراک ارم وت زا ریغ هک تسود يا ونشم )ج

.دیسیونب ار ریز هموظنم ياههیارآ-64

/ اهشوایس و بارهس غاد نوخ سیخ / تساهیتخبهریت میلگ نیا / تسین یلاع - چوپ نوچمه - چیه / تسین یلاخ و بوخ و ضحم و رعش و رایعیب«

»تساهیتخت توبات شکور

.دیهد ناشن اهتیب رد ار تایبا لباقم ياههیارآ-65

)هراعتسا – صیخشت( دوب متشه ناوخ ناهد و ماد همعط نونکا ،ناوخ تفه ناولهپ )فلا

))هیانک( لثملا برض – صیخشت( تساوخیم رگا وا تسناوتیم کشیب هک دیوگیم هصق )ب

)صیخشت – زاجم( ییامرس هچ ییامرس هچ درکیم اهدادیب يد يامرس تروس )ج

؟تسا دوهشم اهتیب مادک رد »هیانک و هراعتساو هیبشت« ياههیارآ-66

.دوب رجنخ لثم شهاگن و / دیرابیم هّجض شیادص زا لاقن درم )فلا

دیچیپیم شوگ راسهاچ رد شاهنادرمان و موش يادص )ب

دنخبل شبل زا دشیمن مگ دیراورم جنگ دیلک نوچ زگره هک نآ )ج

.دیسیونب ار ریز هموظنم ياههیارآ-67

»شوگ رس ات ياپ / دیراورم درگ رب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ«

.دیسیونب ار ریز ياهترابع كرتشم ۀیارآ-68

دنخبل شبل زا دشیمن مگ دیراورم جنگ دیلک نوچ زگره هکنآ )

دوب رجنخ لثم شهاگن و / دیرابیم هّجض شیادص زا لاقن درم )

.دیچیپیم شوگ راسهاچ رد شاهنادرمان و موش يادص )

1

2

3

؟دینک صخشم ار »اههیبشت« ریز یفاضا ياهبیکرت رد-69

– تیانع فدص – قشع باتک - ماهنپ نیشتآ – درد هصق  – یتخبهریت میلگ – ناتسپ هاچ – ردغ هاچ – شوگ راسهاچ – انشآ ثیدح – دیراورم جنگ دیلک«

»نیمز دهم – نیدرمز هدرپ – تابن تانب

.دینک صخشم ار »نیسپ ياههتسباو« ریز ترابع رد-70

هکنآ / دننامیب شخر راوس و دنوادخ نآ ناولهپ ناهج ،رز لازروپ / لوه ياهدروان هصرع درمریش / رهشناریا دیما و هیکت و دامع نآ نونکا رگید !هآ«

».دنخبل شبل زا دشیمن مگ دیراورم جنگ دیلک نوچ زگره

.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-71

»دنخبل شبل زا دشیمن مگ – دیراورم جنگ دیلک نوچ – زگره هکنآ«

ریوزت نیا تسا تسپ و هنامرشیب هک سب / چیه دیوگب یتسیابن

.دینک صخشم ار »یفصو ياهبیکرت« ریز هموظنم رد-72

هک نم منکیم تیاور نم ار متشه ناوخ / درک تیاور - نییآ كاپ و بوخ هویره نآ ،درم یمارگ نآ »رالاس خام« یلوق هب ای / درب ورس داز ار ناوختفه«

.»ثام ممان
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.دینک صخشم ؟دراد دوجو »تفص« دنچ ریز نتم رد-73

... هدنز و نشور ياهدای نارازه اب / هدنشخر شخر / اتمهیب يات نآ ،زیزع قاط نآ شخر«

»دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک / دوب دیاش راب نیتسخن نیا

.دیسیونب ار هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-74

!نهیم يا نهیم ،مدوپ ورات رد وت دای هدینت

يدرورپ رهم اب و يدوبان زا يدرک مدوب وت

!نهیم يا نهیم ،مدوجو تقشع زا زیربل دوب

!نهیم يا نهیم مدوبن و دوب وت مان يادف

.دیسیونب ار هدش صخشم ناگژاو يروتسد شقن-75

»دیآ زارف و / یگنس ،ياهریگ ،یتخرد رب ،الاب هب دزادنیب / دیاشگب شیوخ مخ تصش دنمک نآک«

؟تسیچ »انشآ ثیدح« زا روظنم »تفگیم نخس و تفریم هار – مرگ شیانشآ ثیدح نانوچ شمد« ترابع رد-76

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دیبایب ار ییالما ياهطلغ اههژاو ینعم هب هجوتاب-77

و لوح ياهدروان – ییاتسدوخ و زجر – متشه ناخ ناهد – هزینرس و نانس – يارب و رهب – تنایخ و ردق – هلان و هّجذ – نیادم ناویا قات – صلاخ و ضحم

مخ تصش دنمک – هدش هتفاب و هدینط – تّدش و تروص – كانسرت

؟دیسیونب ار هدشصخشم ناگژاو ینعم-78

نادرمناوجان ردغ هاچ )فلا

دوب مگ نانِس و ریشمش رهز شبآ هاچ نیا ُنبرد )ج

دناوخ شعترم ییادص اب )ـه

روانهپ فرژ هاچ کیرات گت رد )ب

ناتسد متسر ،ناتسدرم درم ،ناهوک هوک )د

تسین یلاخ و بوخ و ضحم رعش و رایعیب )ي

.دیسیونب ار هدش صخشم ناگژاو ینعم-79

اتمهیب يات نآ ،زیزع قاط نآ شخر )فلا

دیرابیم هجض شیادص زا لاقن درم )ج

ریوزت ای دوب ینابزیم ایآ )ـه

دیاشگب شیوخ مخ تصش دنمک ناک )ب

دیلام وا مشچ و لای هب ور )د

شـیراک اهمخز رهز هک سب )ي

؟دینک صخشم ار فذح عون ؟دوشیم هدید فذح تیب مادک رد-80

وغ تساخرب دندیدب ار وا وچ-فلا

لد رادرک تشز نیزک ِهب نامه-ب

رادم هودنا تفگ ودب شووایس-ج

ون هاش نورب شتآ ز دمآ هک

لسگ لد هراچ منک میوشب

راگزور شدرگ دوب ناس نیزک

؟دیسونب ار ریز ياههژاو تخاس يوگلا-81

شهدیکین - هاوخدوخ - ناورنشور - شورکین - رادناهج - لسگلد - تخپشوخ - رادرکدب -رادنتشیوخ

؟دیسیونب ار ریز ياههژاو نامتخاس-82

یگتخیهرف - زورف شتآ - یپ کین - رادیپس - راوخ - راتفگ - دنمجرا - اناوت - شیاشخب - شهد یکین - شوگ هب هقلح

؟دینک صخشم ار »یفاضا و یفصو ياهبیکرت«ریز ياهتیب رد-83

شهد یکین نادزی يورین هب«

دندش نایرب تشد همه رسارس«

»شپت مباین شتآ هوک نیزک  

»دندش نایرگ شنادنخ رهچ نآ رب

؟دیسیونب ار ریز ياههیانک موهفم-84

هام هب دمآ رب شلعن كاخ یمه )

نتشیوخ رب روفاک هدنکارپ )

وبس رب ار گنس ندز دیابب )

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمد )

1

2

3

4

؟دینک یسررب یبدا ياههیارآ ظاحل زا ار ریز ياهتیب-85

هایس هتسشنرب يا يزات یکی ?فلا

دید مرش رپ سوواک هاش خر ?ب

هام هب دمآرب شلعن كاخ یمه

دید مرن رسپ اب شنتفگ نخس
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؟دیسیونب ار نآ یلصا موهفم و ؟دینک صخشم ار »زاجم« هیارآ ریز تایبا رد-86

تشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ )

نوخز رپ ناگدید اب تشد یکی )

هوک ود مزیه تشد رب دنداهن )

تشد ز ورهش ز دمآ ندیشورخ

نورب دیآ شتآ زا یک وا ات هک

هورگمه هدش هراظن یناهج

1

2

3

.دینک صخشم ار »داضت و هیبشت و هیانک«ریز ياه تیب رد-87

تخاتب يدنت هب ار هپس شوایس)1

مرپسب دوب شتآ هوک رگا)2

يوگوتفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ)3

تخاسب شتآ گنج لد گنت دش

مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زا

يوبس رب ار گنس ندز دیابب

؟دیسیونب ار هدش صخشم ياهترابع موهفم-88

دنزگ دیاین ناهانگیب رب هک / دنلب خرچ دنگوس تسا نینچ-فلا

راوخ تشگ نخس نیز ارم خزود هک / رایرهش ياک تفگ نینچ شوایس-ب

لسگ لد هراچ منک میوشب /  لد رادرک تشز نیزک ِهب نامه -ج

؟دینک حالصا ؟تسا هدش نایب تسردان اههنیزگ مادک موهفم-89

.مرادن شتآ هوک زا ینارگن و سرت?شپت مباین شتآ هوک نیزک -فلا

.دش تباث شوایس )يدهعیلو( ندش هاش ?ون هاش نورب شتآ زا دمآ هک /وغ تساخرب دندیدب ار وا وچ -ب

.دناوخ زامن و دمآ نییاپ هعلق زا ?زامن شدرب هراب زا دمآ دورف -ج

.ندرک ناحتما و ندرک شیامزآ ?يوبس رب ار گنس ندز دیابب -د

؟تسا ناسکی مه اب تایبا مادک موهفم-90

درک هتسخ ار ناگدازآ نود نود رگ تبرض-فلا

تسیز كاخ نیا رد هک سک نآ دش كاخ-ب

تسین هاگناج هلان یب کلف ریز بل چیه -ج

تسین حورجم وا غیت زک ياهدازآ لد وک

؟تسیچ كاخ نیا رد هک دناد هچ كاخ

تسین هآ زا ریغ هب ناکما ملاع دوپ و رات

؟دراد ییانعم یکیدزن تایبا مادک اب ریز ترابع-91

».تسا یهاشداپ بجوم قلخ ندمآ درگ«

تخرد ناطلس و دنخیب وچ تیعر -فلا

بابسا تسا تیعر ار هاش -ب

دوبر هیاس هک یهش تیعر زا -ج

تخس خیب زا دشاب رسپ يا تخرد

بآ دیوج يوج ز ایرد ماک

دودنا ماب و دنک راوید نب

؟دوشیمن تفایرد یموهفم هچ »دنتفرب ناهج هب شلعف دیاکم زا قلخ «ترابع زا-92

مدرم ترجاهم-د                يرگهلیح-جملاظ ملظ-ب          مدرم گرم-فلا

؟دراد ییانعم طابترا ریز ياهتیب مادک اب »مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زا /مرپسب دوب شتآ هوک رگا « تیب-93

گنهن ناهد رد شفک زا زیرگ-فلا

تسد هب دماین ادرف و تفر يد وچ -ب

كاپ شاب رذح رب يدمآ كاپ وت -ج

گنن هب یناگدنز زا ِهب ندرم هک

تسه هک نک سفن کی نیمه زا باسح

كاخ هب نتفر كاپان تسا گنن هک

؟دیسیونب ار هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-94

شهد یکین نادزی يورین هب )فلا

دورب يزاونن يا شوگ هب هقلح هدنب)ب

شپت مباین شتآ هوک نیزک

شوگ هب هقلح دوش هناگیب هک فطل نک فطل
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:دیهد خساپ اهشسرپ هب ریز تیب هب هجوت اب-95

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

.دینک صخشم ار » يداهن هورگ ياههتسباو عون و هتسه «لوا عارصم رد)فلا

؟دهدیم ینعم هچ »زور هب دمآ بش«)ب

؟دراد ییانعم هچ »یتفگ«هژاو)ج

.دینک لصو نآ هب طوبرم تیب هب ار لباقم یسامح ياهیگژیو-96

دوب نادزی كاپ شیاشخب وچ-فلا

مرَپسب دوب شتآ هوک رگا -ب

وغ تساخرب دندیدب ار وا وچ-ج

نامسآ زا رتنشور تشگ نیمز-د

ینامرهق دوب ناسکی بآ و شتآ مد

مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زا

ون هاش نورب شتآ ز دمآ هک

نامد شتآ و ناشورخ ناهج

ینامرهق

یلم

تداع قرخ

؟دوشیمن هدید تداع قرخ یسامح یگژیو تیب مادک رد-97

هایس هتسشنرب يايزات یکی )فلا

دنلب خرچ دنگوس تسا نینچ )ب

زورف شتآ درم دص ود رمایب )ج

هام هب دمآرب شلعن كاخ یمه

دنزگ دیاین ناهانگ یب رب هک

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمد

؟تسا هتفر راکهب ینعم کی هب اههنیزگ مادک رد »تفرگ« هژاو-98

تفگش دمآ ردنا شوگ دیلامب)فلا

زوی وچ هتسب دندرب و دنتفرگ )ب

ار سوواک هاگان دنتفرگ )ج

تفرگ نادند هب ار اهدژا دنلب

زور كاحض دروآرس رب ورب

ار سوط نوچ و ویگ نوچ و زردوگ وچ

؟دیسیونب ار هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-99

هانگ متسه راک نیز هک نودیا رو )فلا

راوس يابق و بسا دمآ نانچ )ب

يوگوتفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ )ج

هاگن درادن منیرفآ ناهج

رانک ردنا تشاد نمس یتفگ هک

يوبس رب ار گنس ندز دیایب

؟دینک صخشم ار ریز ياههژاو تفج نیب ییانعم طباور-100

.زایپ و ریس -هوکش و تمظع -ویرغ و زهازه-ششخب و مرک-راکنا و رارقا -قارف و لاصو -ابص و داب -لبلب و لگ -دیشروخ و هام -ردپ و درم «

؟ارچ ؟دنتسین ییانعم هکبش کیرد هدش صخشم تاملک تیب مادک رد-101

نمی قیقع نوچ حدق ردنا یِم )فلا

گنس ماب زا تشخ اهراوید ز )ب

نرتسن و هلال نوردنا شیپ هب

گندخریت و غیت نوردنا يوک هب

.دیسیونب اههژاو ینیشنمه طباور هب هجوتاب ریز تایبا رد ار »قاط« ینعم-102

دیسر ناویا و قاط نآ رب لزنم هب )فلا

تشز راک و دش ناشیرپ شروضح )ب

شورخ ناویا ز دمآ هراب رگد )ج

دید هتفخ وردنا ار باراد هک

تسشن دجسم قاط رب و درک رفس

شوپم ار درخ مشچ قاط يا هک

.دینک حالصا و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ریز هموظنم رد-103

هدروخ و گنج زور هاوخ / ... دنخبل شبل زا دشیمن مگ زگره هک نآ ... / تسین یلاخ و بوخ زحم رعش و رایعیب / تسا درمان و درم نیک و رهم رایا نیا«

ناتسپ هاچ / نادرمناوجان ردق هاچ / رجنخ و هزین شیاههراوید و فک رب وس ره هتشک  / روانهپ فرژ هاچ کیرات گترد ،ناتسد متسر / دنگوس نیک رحب

»دوب مگ ... نادردیب هاچ

.دیسیونب ار ریز ناگژاو ینعم-104

)   ( امرس تروس – )   ( اشتنم – )   ( نانگمه – )   ( زجر

)   ( نیک – )   ( ضحم – )   ( ثام – )   ( هویره

)   ( دروان – )   ( لوه – )   ( هصرع – )   ( دامع
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