


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل هفتم تشریحی

؟تسیچ منبش و ایرد زا دوصقم ،ریز تیب رد-1

تفاتش دیاب ارچ منبش کی يوستفای هار یناوت یم ایرد هب نوچ

:دینک انعم ار ریز ياه ترابع-2

»ندوب جاّلح هدرم دنچ ،ندز نوباص ار مکش ،ندیکم قامس ،ندمآ رد یسک ولج«

؟تسیچ »زاغ بابک« ناتساد مایپ نیرت يروحم-3

؟تسا »نافرع يداو« مادک روآدای »راخ و لگ رد فاص بآ ةولج     نیبب و ناتسلگ هب اشگب مشچ« :تیب-4

.دیسیونب ار ریز راثآ زا کیره ةدنروآدیدپ مان-5

:زاغ بابک ناتساد )ب                 :ریّطلاقطنم )فلا

:داهرف نیریش ۀّصق )د                 :قشعلاۀقیقح یف )ج

.دیهد حیضوت ار ریز ترابع رد هتفر راک هب يزیمآسح-6

».داتفایمن ناتمالک زا یخوش و زنط سالک لثم و دیدزیم فرح روشرپ و مرگ سالک لثم«

.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو زا کی ره ینعم-7

.فرتعم تدابع ریصقت هب شلالج ۀبعک نافکاع )فلا

.دنناوخ قشع ار نآ ،دسر تیاغ هب نوچ تّبحم )ب

دناوخ / دولآدرد و دننامزجر ینحل ،شعترم ییادص اب )ج

؟درک یهاوخ یک ینکن ماحرا ۀلص یکرابم زور نینچ )د

؟تسا یناسک هچ دامن »لبلب« ،ریطلا قطنم و ریز ترابع هب هّجوت اب-8

».تسین شیب يزور دنچ وت بوبحم ییابیز اّما ؛تسا ناکاپ و ناتسار راک لُگ رب وت يزرورهم« :تفگ خساپ لبلب هب دهده«

؟تسا هدرب هرهب یبدا ۀیارآ مادک زا ،هبش هجو نایب يارب رعاش ،ریز تیب رد-9

»دوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگ دوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع«

.دیبایب »لدب« کی و »فوطعم« یعبت شقن کی ،ریز نتم رد-10

».دراد نایشآ ،دنلب یتخرد رب ،نیمز يور هوک نیرتدنلب ،فاق هوک سپ رد و تسا غرمیس شمان .تسا يرایرهش و اوشیپ زین ار ناگدنرپ ام«

؟دنک یم نایب ار یموهفم هچ »تفرگ سفن« ،ریز ترابع رد-11

».دیود تعرس مامت اب هرابود و تفرگ سفن ،دش یمن هدید سک چیه ،درک یم راک مشچ هک ییاج ات درک هاگن ولج هب«

؟تسیچ »ددرگ یمن زاب ،هتفر تسش زا هک يریت نوچ« ترابع زا دوصقم-12

؟تسا یناسک هچ دامن »زاب« ،ریز ترابع هب هجوت اب-13

مراذگب ناهاش تسد نم هک تسا نآ ياج هچ ما هدوب نانآ اب هتسویپ .ما هتفرگ اج ناهاش تسد يور ات ما هدیشوک رایسب نم« :تفگ نینچ يراکش زاب هاگ نآ«

»؟موش نادرگرس غرمیس يوج و تسج رد فلع و بآ یب ياه نابایب رد و

؟تسا یبلاق هچ رد و تسا یسک هچ ةدورس ،رّیطلاقطنم باتک-14

.دیهد رارق یسررب دروم ار وا يراتفر ياهیگژیو ؟تسا یسک هچ ناتساد یلصا تیصخش-15

؟تسا هداد رارق داقتنا دروم ار یعامتجا و يدرف راتفر مادک »زاغ بابک« ناتساد رد هدنسیون-16

؟تسا هدوزفا وا ناتساد يراذگریثأت رب هدنسیون رثن ياهیگژیو مادک-17

.دیسیونب ار ریز ياههیانک موهفم-18

:ندرک غاد تسد تشپ

:ندیکم قامس

:ندوب جّالح هدرم دنچ
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.دیسیونب و دیبایب ییالما مهم ةژاو هس ،مهدزاود و مجنپ ياهدنب زا کیره رد-19

:دیسیونب ار ریز ياههژاو فدارتم-20

) .................. ( :دوهعم

) .................. ( :هحوبحب

) .................. ( :تانجو

.دیهد هئارا »غرمیس و غرمیس« ناتساد زا هاتوک یلیلحت ،ریز ةدورس و هفیرش ۀیآ هب هجوت اب-21

سپ ؛تسا ییاههناشن »زین« امش دوجو رد و تسا ییاههناشن ،نیقی لها يارب نیمز يور رد و :»َنوُرِصُْبت َالَفأ ْمُكُِسفَْنأ یِف َو َنيِنِقوُمْلِل ٌتايآ ِضَْرْألا یِف َو«

؟دینیبیمن ارچ

ییوت هک ،یهاش لامج ۀنیآ يوییوت هک ،یهلا ۀمان ۀخسن يا

ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ ردتسه ملاع رد هچ ره تسین وت ز نوریب

∙

∙

22-

.دیسیونب ناور رثن هب ار ریز تیب موهفم و ینعم

وا زا ییادوس قلخ نارازه دصوا زا ییابیکش هن ،هر ودب هن

»یجواس ناملس«

.دیهد حیضوت ریز تیب رد هتفر راکهب حیملت ةرابرد-23

»یجواس ناملس« ؟مراد راکهچ اجنیا ،مهاگهولج تساجنآهبارخ نیا موب ین ،مسدق غاب سوواط

؟تسا هتفرگ هرهب رگید یبدا ياههیارآ مادک زا ،هبشهجو نایب يارب رعاش دیهد حیضوت ؛دینک صّخشم ،ریز تیب رد ار »هبشهجو«-24

دَُوب شکرس و هدنزوس ،ورمرگدَُوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

؟دنتسه یناسک هچ دامن ریز ناگدنرپ زا کیره ،سرد نتم هب هجوت اب-25

) .................. ( لبلب 

) .................. ( زاب

∙

∙

.دینک یسررب »یعبت ياهشقن« هب هجوت اب ار ریز نتم-26

».دراد نایشآ دنلب یتخرد رب ،نیمز يور هوک نیرتدنلب ،فاق هوک سپ رد و تسا غرمیس شمان .تسا يرایرهش و اوشیپ زین ار ناگدنرپ ام«

.دیهد خساپ اهشسرپ هب ،ریز ترابع هب هجوت اب-27

».ددرگ كورتم دیاب هک منادیم یتاداع و موسر ۀلمج زا و هیواز زا ار صلخت نم«:تفگ یفطصم

.دینک صخشم ار اهلوعفم )فلا

.دینک یسررب »دنسم« دربراک هب هجوت اب ار اههلمج )ب

.دینک نایب ار اهنآ یلصا دوصقم و دیبایب ار يدعس ياههدورس نیا زا کیره اب بسانتم َِلثَم ،سرد نتم زا-28

دنکیم نابش دادیب همه نیاکتسین گرگ زا هلِگ ار ام ّۀلگ )فلا

دشاب لقاع هک درم دنک هشیدنا لّوانهد هب دیاین زاب رگد هتفگ ِنخس )ب

.دیسیونب ار ءزج ره يروتسد شقن سپس ؛دینک بّترم رایعم نابز قبط ار ریز تیب يازجا-29

تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ تریح ّيداو نیا زا دعب

.دیسیونب ریز ياهتیب هب هّجوت اب ار »دیرجت« و »بعت« ،»ابق« ياههژاو يانعم-30

»یناتسیس یخرف« ییابق اب ورس مه ،یهالک اب هام مه؟مناوخن ارچ ،مناوخ ،مناوخن تهَم و ورس

»ییانس« دیلپ و كاپ يارس نیا تسا دب و کین ياج هکدید دهاوخن بعتیب برط ،ماقم نیا رد

»یجیهال يریسا« تسد رابکی وشب دوخ زا یهگناوتسه هچره زا وش دیرجت ًالّوا
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؟تسا ینافرع يداو مادک رگنایب »تسا ياهدرسفا خی وچمه خزود تفه / تسا ياهدرم اجنیا زین تّنج تشه« تیب-31

انغتسا )د                             تریح )ج                       دیحوت )ب                   انف )فلا

؟تسیچ »ندیکم قامس« ییانک موهفم ،ریز ترابع رد-32

».دنکمب قامس راذگب و شکب طخً ادقن ار یقبام و ریگب هدعو ار الاب ياههبتر نامه اهنت :تفگ«

؟دراد تقباطم مود فیدر رد هدش رکذ ینافرع ياه يداو زا کی مادک اب لّوا فیدر ياه تیب زا کی ره-33

مّود فیدرلّوا فیدر

ینافرع يداوتیب

دیحوتشیوخ ردص تقیقح رد دبای زاب /شیوخ ردق رب دوش انیب یکی ره فلا

انغتسادننکرب نابیرگ کی زا رس هلمج /دننک رد نابایب نیز نوچ اه يور ب

تفرعمتسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفه /تسا يا هدرم اجنیا زین تّنج تشه ج

؟دراد ییانعم بسانت ،دوخ لباقم میهافم زا کیمادک اب ،اهنتم زا کیره ،ریز لودج رد-34

ندش راودیما )».تفرگ ندیشخرد منورد راتوهریت ناتسبش رد یفیعض ةراتس«فلا

یناوتان و فعض زا ندش اهر )

لامک هار رد يرابدرب و ندیشک یتخس )»ماج بل نوچ روایب نادنخ بل / مایا روج زا یلدنینوخ رگا«ب

یتخس ماگنه رد يداش هب هیصوت )

1

2

1

2

.دینک صّخشم ار )وریپ( هتسباو ۀلمج و )هیاپ( هتسه ۀلمج ،ریز بّکرم ۀلمج رد-35

».تسا رارق هچ زا هیلام يدیع بش نیا رد هک ینادیم رتهب تدوخ«

؟دیسیونب ار نآ مان ؟دراد یعبت شقن یمسا هورگ مادک ،»دراد نایشآ ،نیمز يور هوک نیرتدنلب ،فاق هوک سپ رد غرمیس« ۀلمج رد-36

؟دروآیم دای هب ار »ریطلاقطنم« يداو تفه زا يداو مادک ،ریز تایبا زا کیره-37

هار درک مگ و هدنام ریحت ردهاگیاج نیا دسر نوچ ناریح درم )فلا

ياهدرسفا خی وچمه خزود تفهياهدرم اجنیا زین تّنج تشه )ب

؟دراد هراشا »ِِهلصأ یِلا ُعِجرَی ٍءیش ُّلک« ،روهشم نخس هب ،ریز تایبا زا کیمادک-38

دناهدیلان نز و درم مریفن رددناهدیربب ارم ات ناتسین زک )فلا

شیوخ لصو راگزور دیوجزابشیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره )ب

.دینک صّخشم زاسهیاپمه دنویپ کی و زاسهتسباو دنویپ کی ریز ۀتشون رد-39

».دشکیمن سفن یتایحيذ نآ رد رگید و تسا هداد رارق تقلخ يایند ّدح رس ار نآ دنوادخ هک مور اجنادب مهاوخیم«

؟دراد بسانت موهفم رظن زا روهشم َلثَم مادک اب ریز تیب-40

»دشاب لقاع هک درم دنک هشیدنا لّوا نهد هب دیاین زاب رگد هتفگ ِنخس«

.تسام رب هک تسام زا )فلا

.ددرگ یمن زاب نامک هب ،تفر تسش زا هک يریت )ب
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.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو ینعم-41

؟تسین هاش ار ام میلقاک دَُوب نوچ )فلا

.مهاگآ یتیگ فانکا زا و ماهتشگ ار ناهج امش ۀمه زا رتشیب نم :تفگ )ب

.فرگِش ار هر نیا دیاب يدرمریش )پ

.تسا هر رد يداو تفه :ار ام تفگ )ت

بََعت دص ینامز ره دیآ تشیپ َبلَط يداو هب ییآ ورف نوچ )ث

.دَُوب انغتسا ّيداو نیا زا دعب )ج

.مرتنالک رایسب امش زا هک دناد تقیقح هب ،دنیب ارم هکره :تفگ )چ

تدیآ دیرجت و دیرفت لزنم تدیآ دیحوت ّيداو نیا زا دعب )ح

؟تسا یسک هچ هب قّلعتم ریز راثآ زا کیره-42

ریّطلاقطنم )ب        هماندابدنس )فلا

؟تسا هدمآ تسرد نآ لباقم رد هژاو دنچ ینعم-43

:دوهعم /ناما رد :ظوظحم /لافُس ای زلف زا ینادشتآ :َکلَک /اراوگ و فاص :یبرشمشوخ /بیقریب :ضراعمالب /يراچان :لاصیتسا /موادم روطهب :راگزآ«

»ناهد :موقلح /كرابمان :موکش /یسورع :همیلو /لومعم

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش و دینک صخشم ار اهنآ ؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ،ریز نتم رد-44

دننام نامارخ ،غاّرب ِریج نیتوپ و زاتمم یمشیربا تاوارک و باروج و هزات سابل اب یفطصم ناهگان هک هدز هقلح زیم رود ،فّلخت نودب اهنامهم دعب تعاس ود«

».تسا هدمآرد شندب بلاغ روطنیا نم سابل هک هدرب راک هب ياهّقح هچ زارد ّدق نآ اب هک مدرک بّجعت یلیخ ؛دش دراو تسم سوواط

».ینک ادیپ ام يارب هدش یتمیق ره هب ،هزات و بوخ زاغ ددع کی ،هدش مه گنس ریز زا و یجاّلح هدرم دنچ هک یهدب ناشن زورما مهاوخیم« ترابع رد-45

).تسا تسردان /.تسا تسرد(.دراد دوجو »ندوب دنمناوت )ردقچ(« موهفم اب هیانک کی )فلا

).تسا تسردان /.تسا تسرد( .تسا هتفر راک هب هیانک ود ،عومجم رد )ب

؟درادن دوجو هیارآ مادک ،».نکب ام رس زا ار مُد و خاشیب لوغ نیا ّرش و هدشن رادیب باوخ زا زونه ینالف وگب ،ادخ هب ار وت :متفگ منز هب« ترابع رد-46

صیخشت )فلا

هیانک )ب

هراعتسا )پ

؟تسا يراکنا عون زا هنیزگ مادک رد ماهفتسا-47

؟دریمیم لّوا ۀّچب و درادن موکش هک ینادیمن رگم )فلا

؟منک ادیپ یبسانم نز و لغش تیارب یهاوخیم )ب

؟مشوخان میوگب روطچ ،ماهدرک نفلت ناشرفن دنچ هب زورما نیمه )پ

.دینک انعم ناور یسراف هب ار »وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ / وت ،دیواج ۀیاس نارازهدص« تیب-48

؟دوشیمن تفای »یعابتا بیکرت« ،ترابع مادک رد-49

.تسا هدش رتهیرک شزوپ و کت و رتزارد شدق ،هللاءاشام مدید )فلا

.ماهدرک رضاح ار وت يدیع ؟تسیچ ینادیم ،یفطصم :متفگ ؛دیوگیم الپ و ترپ دایز مدید ) ب

.دهدیمن هزات ترپ و ترخ ندیرخ ةزاجاً ادبا هجدوب هک ینادیم رتهب تدوخ :متفگ ) پ

.همخپ و اپ و تسدیب و لُجنامسآ و تول و تال ؛شش و تسیب ای جنپ و تسیب ّنس هب یناوج ) ت

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد نافرع يداو تفه ِبیترت-50

انف و رقف ،تریح ،دیحوت ،انغتسا ،تفرعم ،قشع ،بلط )فلا

انف و رقف ،تریح ،انغتسا ،دیحوت ،تفرعم ،قشع ،بلط )ب
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؟درادن كرتشم موهفم تیب مادک اب »ددرگیمنزاب ،هتفر تسش زا هک يریت« لثملابرض-51

تسد هب دمانیم بآ شدوب هزوک )فلا

نهد هب دیاین زاب رگد هتفگ نخس )ب

تسکش هزوک دوخ داتفا بآ تفای 

دشاب لقاع هک درم دنک هشیدنا لّوا

؟تسیچ ».دوشیم دنلب هدنک زا دود« ییانک موهفم-52

.دیبایب یبسانم ياههنومن طبر فرح عاونا دربراک يارب ،سرد نتم زا-53

؟تسا يداو تفه زا يداو مادک روآدای ریز تیب ره-54

»راّطع« تسا ياهنادرم ،دوخ ز دش یناف هک رهانف دش دوخ زک تفای سک نآ تلصو )فلا

»ییانس« ؟زارف هب دسر یک تسپ تّمه؟زاجم يارس نیا رد يدنب هچ لد )ب

»یناهفصا فتاه« راخ و لگ رد فاص ِبآ ةولجنیبب و ناتسلگ هب اشگب مشچ )پ

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟دراد تبسانم مشش سرد زا تیب مادک اب ریز تیب-55

فرژفرژ ایرد و تسا رود هر هکنازفرگش ار هر نیا دیاب يدرمریش

؟تسا یبلطم هچ رگنایب ناغرم يروآ رذع-56

.دیسیونب ار هدشصخشم تمسق يانعم ،ریز تیب رد-57

»دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمجدننکرد نابایب نیز نوچ اهيور«

.دینک لیلحت ار یناوخناور نتم ،ریز تیب و هفیرش ۀیآ هب هجوت اب-58

"َیَمَر هللا َّنِکل َو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر ام َو" 

.تخادنا ریت هکدوب دنوادخ هکلب ؛یتخادنا ریت هک يدوبن وت ،یتخادنا ریت وت یتقو

ینیب ناَنب زا ار نآ وت ،دزیخ دَرِخ زک یّطخ هکدشاب یگدیدهتوک هک ،ناکرا زا هن ،ناد نادزی ِز

رثا زا ،دوشیم يراج لقع زا هک ار ياهتشون هک تسا ینیبهاتوک و يرگنیحطس ۀناشن اریز ؛تدوخ ندب ياضعا زا هن ؛نادب ادخ زا ار اهراک ۀمه :تیب ینعم

.ینادب تسد ناتشگنا

.دیسیونب ار اهنآ تسرد و دیبایب ار ییالما ياهطلغ ،ریز تاملک هورگ رد-59

»تمصاخم و ینمشد - فاق هوک - داذ هجو - يدوبان و لاوذ - يزاینیب و انغتسا - سلجم ردس - لّمحت و تقاط - هدارا و مزع - يرای و تنائا«

.دیسیونب ار ءزج ره يروتسد شقن سپس ؛دینک بّترم رایعم نابز قبط ار ریز تیب يازجا-60

»تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ تریح ّيداو نیا زا دعب«

:دیسیونب ریز ياهتیب هب هّجوت اب ار »دیرجت« و »بََعت« ،»ابق« ياههژاو يانعم-61

؟مناوخن ارچ ،مناوخ ،مناوخن تَهَم و ورس )فلا

دید دهاوخن بََعتیب برط ،ماقم نیا رد )ب

تسه هچ ره زا وش دیرجت ًالّوا )پ

ییابق اب ورس مه ،یهالک اب هام مه

دیلپ و كاپ يارس نیا تسا دب و کین ياج هک

تسد رابکی وشب دوخ زا یهگناو

.دینک یسررب »یعبت ياهشقن« هب هجوت اب ار ریز نتم-62

».دراد نایشآ دنلب یتخرد رب ،نیمز يور هوک نیرتدنلب ،فاق هوک سپ رد و تسا غرمیس شمان .تسا يرایرهش و اوشیپ زین ار ناگدنرپ ام«

؟دنتسه یناسک هچ دامن ،ریز ناگدنرپ زا کیره ،سرد نتم هب هّجوت اب-63

) .................. ( :لبلب

) .................. ( :زاب

) .................. ( :غرمیس

) .................. ( :ناغرم

.دینک صّخشم ار رظن دروم ةژاو ؟دوشیم تفای تایبا مادک رد بیترتهب »نتفای اقترا ،یگتسجخ ،یهاوخرظن« یناعم زا کیره هب طوبرم ياههژاو-64

تسین نوگش مَشَح روش ،تلود هاگراک رد )فلا

دنراد باوص يار تنیطفاص ناریپ )ب

وا تلود لانم و هاج توسک هک یهش )پ

دنیشن امه اج ره تسا دغج شورخرسکی

حبص ةراشتسا زا لفاغ رگم ،بئاص

دراد نادواج عیفرت و دمرس زارط
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:دیهد حیضوت ریز تیب رد هتفر راک هب حیملت ةرابرد-65

»؟مراد راک هچ اجنیا ،مهاگهولج تساجنآهبارخ نیا موب ین ،مسدق غاب سوواط«

.دیسیونب ار كرتشم موهفم ؟دنراد كرتشم موهفم ریز تایبا زا کیمادک-66

نهد هب دیاین راب رگد هتفگ ِنخس )فلا

نهک ریپ ،هدرورپ نادنخس )ب

راتفگ یهگناو هشیدنا لّوا )پ

ینام رانید هب ،ییوگن ات نخس )ت

دشاب لقاع هک درم دنک هشیدنا لّوا

نخس دیوگب هگنآ دشیدنیب

راوید ،سپ و تسا هدمآ تسبياپ

ینیسم يزیشپ ،یتفگ وچ نکیلو

.دیسیونب ار اهنآ تسرد ینعم ؟تسا هدمآ تسردان اهنآ ربارب رد اههژاو مادک ینعم-67

:مامضنا هب /یگتخاس :یعّنصت /راجنهان و دنیاشوخان ینخس ای  راتفر :راوطا /ششخب :هلذب /بیقریب :ضراعُمالب /نداد تروشم :هراشتسا /نکممان :لاحُم«

»ندمآ شیپ یسک يارب يردنکس تلاح :ندروخ يردنکس /زجهب

.دینک لصو ،نآ نیدامن موهفم هب ار هدنرپ ره مان .دنتسه نیدامن موهفم ياراد ،ریز ناگدنرپ زا کیره-68

غرمیس )فلا

سوواط )ب

دهده )پ

يراکش زاب )ت

لبلب )ث

غرمیس )ج

.دنرذگب شیوخ ماقم و هاج زا دنناوتیمن هک بلطهاج دارفا )

.دننکیم یط نایاپ ات ار تفرعم و لامک هار هک یناسک )

دنوادخ )

.دننکیم تدابع ار دنوادخ شاداپ دصق هب هک یناسک)

.دناهتسباو يرهاظ و رذگدوز ياهییابیز هب هک یناسک )

ریسم هب هاگآ و امنهار و لماک ناسنا )

1

2

3

4

5

6

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟دراد كرتشم موهفم تیب مادک اب »فرژفرژ ایرد و تسا رود هر هکناز / فرَگِش ار هر نیا دیاب يدرمریش« تیب-69

دنکیم نوخ رپ هار ثیدح ین )فلا

تسا یقاب وت اب ات ،وت ز ییوم رس )ب

دنکیم نونجم قشع ياههّصق

ییوم هچرگ ،یجنگنرد هر نیرد

؟دنتسه يداو تفه زا يداو مادک روآدای ،ریز تایبا زا کیره-70

انف دش دوخ زک تفای سک نآ تلصو )فلا

؟زاجم يارس نیا رد يدنب هچ لد )ب

ییانشآ یتفرگ ایرد اب وچ )پ

وت نوچ ،مخز روخیمه نادیم نیرد )ت

تسا ياهنادرم ،دوخ ز دش یناف هک ره

؟زارف هب دسر یک تسپ تّمه

ییود وت شکرب رس ز ،وش درجم

ییوگ وچ ناگوچ مَخ رد هداتف

.دینک صخشم بیترتهب ؟تسا هدمآ تیب مادک رد »انغتسا« و »دیحوت« ،»انف و رقف« ياهيداو زا کیره یگژیو-71

ددرگ هتسش تمیلگ ایرد نیرد )فلا

اجره هب ییوجیم هچنآ تسوت اب وچ )ب

نیبب و ناتسلگ هب اشگب مشچ )پ

ییوشب دوخ زا تسد راب کی رگا

؟ییوپ دنچ ملاع درگ ،هزره هب

راخ و لگ رد فاص بآ ةولج

هراشا موهفم نیا هب هک ار ياهیانک ؟دراد هراشا يداو تفه زا کیمادک هب »دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمج / دننک رد نابایب نیز نوچ اهيور« تیب-72

.دینک صخشم ،دراد

نآ زا دعب يداو هب طوبرم هنیزگ مادک ،»تسا ياهدرسفا خی لثم خزود تفه / تسا ياهدرم اجنیا زین تّنج تشه« تیب رد رظن دروم يداو هب هجوت اب-73

؟تسا

وت ،دیواج ۀیاس نارازه دص )فلا

دننک رد نابایب نیز نوچ اهيور )ب

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ 

دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمج

؟درادن هراشا »اههدیدپ و رهاظم ترثک و دّدعت نیع رد دنوادخ یگناگی« هب تیب مادک موهفم-74

وت ،دیواج ۀیاس نارازهدص )فلا

میدمآ هار نیرد ات دش یتّدم )ب

دوز غرمیس نآ دندرک هگن نوچ )پ

مامت ِغرمیس دندید ار شیوخ )ت

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ

میدمآ هاگرد هب ،یس ،نارازه زا

دوب غرمیس نآ غرمیس نیا کشیب

مامت ِغرمیس ،غرمیس دوخ دوب

6



؟تسا هدمآ تسردان نآ ربارب رد هیانک دنچ ینعم-75

زونه /نتشاد ار يراک ماجنا ییاناوت :یجاّلح هدرم دنچ هک یهدب ناشن مهاوخیم /نداد ناشن ار دوخ ییاناوت نازیم :تسا هتخاس شتسد زا رادقم نیا«

و یخوش رد /ندرک وگوتفگ رفن کی اب طقف :تسا هدش هدحومّلکتم /نتشاد نانیمطا :دشاب عمج رطاخ /ندیمهفن ار یعوضوم :دوب هدشن شریگتسد تسرد

/یسک تساوخرد هب ندرک یهّجوتیب :تخادنا نیمز ار زیزع نامهیم يور تسین اور /ندادن نتفگ نخس ةزاجا نارگید هب :تسا هدیچ ار عمج كون ،هلذب

».دش ماجنا راک ،ندوب ناربج لباق ریغ هدش ماجنا راک :ددرگیمن زاب هتفر تسش زا هک يریت نوچ یلو

هس )ت                                   راهچ )پ                               کی )ب                           ود )فلا

؟تسیچ »هّرذ« و »دیشروخ« زا روظنم »؟زاب هّرذ کی زا دنام دناوت یک / زار ،دیشروخ اب تفگ دناد هکره« تیب رد-76

؟تسیچ نآ زا دعب يداو ؟تسا مدنچ يداو هب طوبرم »شیوخ ردص ،تقیقح رد دبای زاب / شیوخ ردق رب دوش انیب یکی ره« تیب-77

؟تسا نافرع ياهيداو زا مدنچ يداو رگنایب ،ریز تایبا زا کیره-78

وت ،دیواج ۀیاس نارازه دص )فلا

نتخادنا تدیاب اجنیا ،کلُم )ب

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ

نتخاب رد تدیاب اجنیا کلِم

.دینک ّصخشم ار اهنآ موهفم و اههیانک ،ریز نتم رد-79

نیا :متفگ دوخ هب .مینک اپ و تسد رگید زاغ کی ،هدش روط ره هک مدید نیا رد ار درف هب رصحنم ةراچ .تشادن درگربورب چیه و دوب یقطنم فرح هک اّقح«

شتسد زا اهردق نیا دبال ؛تسین متسر ندرگ نتسکش و اکیرما فشک ،نارهت لثم یگرزب رهش رد زاغ کی ندرک ادیپ یلو ،تسا ندوک هچرگا یفطصم

».تسا هتخاس

؟درادن دوجو »زاجم« ۀیارآ تیب مادک رد-80

دَُوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع )فلا

دننکرد نابایب نیز نوچ اهيور )ب

هاگیاج نیا دسر نوچ ناریح درم )پ

ناهج ناغرم دندرک یعمجم )ت

دَُوب شکرس و هدنزوس ،ورمرگ

دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمج

هار هدرک مگ و هدنام رّیحت رد

ناهن و اراکشآ دندوب هچنآ

؟تسا تسردان دروم مادک ،».تسا نامدوخ زا هک نادهاک ،تسین نامدوخ زا هاک« ترابع ةرابرد-81

.تسا هدعم زا هراعتسا :نادهاک و اذغ زا هراعتسا :هاک )فلا

.تسا هدش فذح اهنآ رد »هبهّبشم« هک دنتسه ياهراعتسا عون نآ ،ترابع ياههراعتسا )ب

.تسا »ندروخن اذغ هزادنا زا شیب« موهفم هب :تسا نامدوخ زا نادهاک ،تسین نامدوخ زا هاک )پ

.دینک صخشم ار »هراعتسا« و »زاجم« ،ریز ترابع رد-82

جرخ هب تراهم تدوخ دیاب .دش دهاوخ هدوشگ تدوخ تسد هب طقف هرگ نیا مرظن هب یلو .مونشیم یباسح فرح هملک کی وت زا هک تسا راب نیلوا :متفگ«

».دنیاینرب زاغ نیا هب ندز تسد ددصرد نانامهم زا يدحا هک یهدب

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ياههیارآ مامت ،ریز نتم رد-83

بابک لوغشم گید رد تعاس نامه رد هک دوب ياهدرمردام زاغ نامه ندرگ لثم شندرگ .تسا هدش رتهیرک شزوپ و کت و زارد شدق ،هللاءاشام مدید«

يارب ار زاغ نیا رگا ،یباسح درم ،مرس هب كاخ« :تفگ ،دش دراو ناساره ملایع هک مدوب باجُعٌءیش و بایمک قولخم نیا زادنارو و اشامت لوغشم ؛دوب ندش

»؟دروآ یهاوخ زاغ اجک زا ادرف ياهنامهیم يارب ،میروایب زورما ياهنامهم

نیمضت ،هیانک ،هیبشت ،صیخشت )فلا

داضت ۀقالع هب زاجم ،هیانک ،هیبشت ،حیملت )ب

ضیرعت عون زا هیانک ،هیبشت ،لیلعتنسح ،صیخشت )پ

.دییامن نییعت ار فذح عون و دینک صخشم ار هدش فذح تمسق ریز ترابع رد-84

».درک تقفاوم بیترت نیا اب ملایع .رگید ياهتسد ،زورنآ يادرف و دنیایب هتسد کی زور کی .میهدب ینامهم زور ود هک نیا زج تسین ياهراچ سپ :متفگ«
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.دینک لصو نآ ۀیانک هب ار میهافم زا کی ره-85

)موهفم()هیانک(

ندیشک هدوهیب راظتنا- نتفر رد رنف لثم - 

دوخ يارب دیفم يراک ماجنا - ندرواین وربا هب مخ - 

ندیشک راظتنا - ندروآ رد خاش - 

ارچ و نوچ نودب - ندیکم قامس - 

ندش تحاران - درگرب ورب یب - 

ندش رایتخایب - ندوب باسح يوت رس - 

؟ندرک راک هچ - نتخادنا تروص هب نیچ - 

ندرک بّجعت - ندناوخن شوخ ار مد کی نیا - 

ندوب عمجساوح - ندز دوخ رس هب لگ - 

ناوتان - ندرک يرامشتعاس - 

ندرکن رارصا - ؟نتخیر رس هب یکاخ هچ - 

ندشن تحاران - اپ و تسدیب - 

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

. ..................زجهب ؛دراد دوجو هراعتسا ود ،اههنیزگ مامت رد-86

ماودرب رخآ دنتشگ وا وحم )فلا

دننکرد نابایب نیز نوچ اهيور )ب

دیدپ دیآ قشع ّيداو ،نیا زا دعب )پ

مالّسلاو دش مگ دیشروخ رد هیاس

دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمج

دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغ

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش ؟تسا تسردان اههژاو مادک يالما ،ریز تاملک هورگ رد-87

و هلزب - هبرف زاغ - رادروخرب و ظوضحم - هزادنا و ردق - روخبروخب ۀحوبهب - يراددوخ و ءانتما - يراشفاپ و رارصا - نایم و انثا - هبّقرتم ریغ یگتسبلد«

»قالید ناوج - لاصیتسا لاح - یخوش

.دیسیونب ار اهنآ تسرد لکش ؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ،ریز نتم رد-88

یلو ؛دنک يراذگساپس هبّغرتمریغ یگتسبلد و تبّحم زورب نیا زا هدیوجهدیوج تساخ و داد اج لمخم یلدنص يور ار شجوعم و جک و زارد دق یفطصم«

ندز تسد ددصرد نانامهم زا يدحا شاب تفتلم ،تسه هک يزیچ .يورب اجنیا زا مرازگیمن مه زورما ًالصا.یتسه نم کچوک ردارب وت« :متفگ هدادن شتلهم

».يزرویم ءانتما رتشیب وت ،منکیم فراعت و رارسا هچ ره نم تقو نآ .دیاینرب زاغ نیا هب

.دینک صّخشم ار »ییارآجاو ،سکوداراپ ،هراعتسا ،هیبشت« ياههیارآ ،ریز تیب رد-89

»دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغدیدپ دیآ قشع ّيداو ،نیا زا دعب«

؟تسیچ ریز تیب اب »ىمَر َهللا َّنِکل َو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر ام َو« ۀیآ كرتشم موهفم-90

»ینیب ناَنب زا ار نآ وت ،دزیخ دَرِخ زک یّطخ هکدشاب یگدیدهتوک هک ،ناکرا زا هن ،ناد نادزی ز«

؟دراد تایبا رگید اب یتوافتم موهفم ،ریز ياههنیزگ زا کی مادک-91

نادندزیت گنلپ رب محّرت )فلا

تسین گرگ زا هلِگ ار ام ّۀلگ )ب

یشیوخ درادن ،گنس زا رتکیدزن هشیش)پ

نادنفسوگ رب دوب يراکمتس

دنکیم نابش ،دادیب همه نیاک

تسا شیوخ زا ،دسرب ناسنا هب هک یتسکش ره
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.دیسیونب ار کیره موهفم و دینک صّخشم ار اهزاجم ،ریز نتم رد-92

اب دییامرفیم هک الاح :تفگ .دش دهاوخ هدوشگ تدوخ تسد هب طقف هرگ نیا مرظن هب یلو ،مونشیم یباسح فرح هملک کی وت زا هک تسا راب نیلّوا :متفگ«

ار شََکلَک ،ندز مه هب مشچ کی رد ،دندوب یفرح نینچ رظتنم هک نارگید .میشچیم رصتخم ۀمقل کی ،هدش مه ناشیا رطاخ ضحم ،هدشرپ ناغرب يولآ

هدیعلب موقلح ات ،بارخ هناخ :متفگ .دوبن هتخاس متسد زا يراک یگتخاس ياهییوگدمآشوخ و یکروز ياههدنخ نداد لیوحت زجهب ،ییوگیم ارم .دندنک

تتسش ِزان نیا هک ریگب ِد ؟يدیزرو تنایخ ،مدوب هداد رارق دوخ ّرس ۀچقودنص ار ییوت نوچ هک ینم هب و یتخاب ار نامیا و نید ،داتفا زاغ هب تمشچ ات ؛يدوب

».دشاب
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