


ادبیات فارسی دوازدهم فصل سوم تشریحی

؟دنادیم هچ ار قشع ملاع هب یبایتسد طرش يدرورهس-1

.دینک نایب ار هدرپ ِییانعم توافت  »دیرد ام ياه هدرپ ،شیاه هدرپ« عارصم رد-2

؟دنک یم وزرآ یماجنارس هچ ،قشع ملاع زا ناربخ یب يارب رعاش-3

؟دراد یکیدزن ییانعم طابترا سرد رعش زا تیب مادک اب ، »میور یم الاب و مییالاب ز ام / میور یم ایرد و مییایرد ز ام« ِتیب-4

؟تسیچ »ناتسین«و »ین«،»ییادج«زا دوصقم-5

).تسا یفاضا دروم کی »ب« هورگ رد( ؟دراد طابترا »ب هورگ« ياههیارآ اب »فلا هورگ« تارابع و تایبا زا کی مادک-6

»ب«»فلا«فیدر

يزیمآسح.دنالامک بلاط ،ینامسج و یناحور زا دندوجوم هچ ره

هلداعم بولسا

داضت

لیلعتنسح

سانج

ناوراک دص ،تشد زا درآ نویه ناوراس ات دومرف روتسد هب

ار هار دنلب و تسپ دنکیم ناسکی ،لیس ار هاش و ادگ دناشنب شرف کی رب قشع

.تسین بیرغ هلمح يوب صیخشت امش يوق ۀّماش زا
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؟دنادیم یگدنز ۀمادا ببس ار زیچ هچ ،»باییم قشع یب تامَم و سانشیم قشع زا تایح« ترابع رد ،تاضقلانیع-7

.تساهدروآ دیدپ ار ..................  ۀیارآ ،»هدرپ« ییانعم توافت ،»دیرد ام ياههدرپ شیاههدرپ« عارصم رد-8

.دیسیونب ار هدشصّخشم ياههژاو يروتسد شقن-9

».دنادرگیم كاپ ار ناج و لد ،یقیقح قشع«

؟»تسوا ینورد لاوحا رگنایب ناسنا رهاظ« :هک تسا عوضوم نیا رگنایب تیب مادک موهفم-10

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیلتسین رود نم ۀلان زا نم ّرس )فلا

شیوخ لصو راگزور دیوج زابشیوخ لصا زا دنام رود واک یسک ره )ب

.دیسیونب لیلد کی ؟لیلعت نسح ای تسا هلداعم بولسا ریز تایبا كرتشم ۀیارآ-11

»ار هناخ غارچ لوا دشک یم اناد دزدار هنازرف لد شوه درب دیآ نوچ قشع«

»تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رمتسین شوه یب زج شوه نیا مرحم«

.دینک یسررب )ناسمه( مات سانج دربراک رظن زا ار ریز تیب-12

»دیرد ام ياه هدرپ شیاه هدرپدیُرب يرای زا هک ره فیرح ،ین«

؟تسیچ »نوخرپ هار« زا دوصقم »دنک یم نونجم قشع ياه هّصق /دنک یم نوخ رپ هار ثیدح ین« تیب رد-13

.دیسیونب ار »قشع« هب ندیسر ۀیاپ ود ریز ترابع هب هجوت اب-14

».دزاسن نابدرن ۀیاپ ود تّبحم و تفرعم زا ات ندیسر ناوتن قشع َملاع هب و .قشع ،هیاپ مُیس و تّبحم هیاپ مود و تسا تفرعم هیاپ لوا سپ«

؟تسا هدش هتشون »اجهباج« تیب مادک ياهعارصم-15

لحاس و حبص ِدنویپ ،تهاگن ۀنییآ نارابهراتس ِحبص ،تهاگهاگ ِدنخبل )فلا

ناراگدای هنوگ نیز ار یگدنز ِراوید دنتسب شقن و دندوب رایسب وت و نم زا شیپ )ب

.دیسیونب ریز ياهترابع زا ار دوخ تفایرد و كرد-16

.دیآ نوزفا اهلقع همه رب قشع یگناوید و دزرا رتهب ناهج یکریز زا قشع يادوس )فلا

.نابلاط کیدزن هب دشاب ضرف ،دنسر ادخ هب نآ ۀطساو هب هچره دبال و ،تسا ضرف ندیسر ادخ هب ،زیزع يا )ب
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.دیبایب سرد نتم زا ياهنومن ،ریز ياههیارآ زا کیره يارب-17

:هیانک

:هیبشت

:عجس

.دینک هسیاقم و یسررب ریز ةدورس و سرد نتم رد ار »هناورپ« نیدامن دربراک-18

شوخ ۀناورپ نآ هک رخآ نیبب

رون ار هناورپ دسر یعمش زا وچ

شتآ هب ار دوخ دنزیم هنوگچ 

)راطع(                رود زا هناورپ نانزرپ دیآرد

:دیهد حیضوت يدانسا لاعفا هرابرد و دینک هّجوت اههژاو يروتسد شقن و ریز ياههلمج هب-19

)فلا

)ب

)پ

. تسا
– –––––

یدانسا لعف

یدازآ
– –––––

دنسم

، قشع
– –––––

داهن

. دنرادنپیم
– ––––––––

لعف

هناويد
– –––––

دنسم

ار قشاع
– –––––

لوعفم

یخرب
– –––––

داهن

. دنادرگیم
– ––––––––

لعف

کاپ
– ––––

دنسم

ار ناج و لد
– ––––––––

لوعفم

، یقيقح قشع
– ––––––––––

داهن

.دیسیونب و دیبایب سرد نتم رد ار ییالما ّمهم ياههژاو-20

.دیبایب هدشصّخشم ياهتمسق يارب ییانعم لداعم ،سرد نتم زا-21

تقشع مغ زک تسا نآ میب

دراد هراچ تقیقح رد ینیب هک ار سکره درد

)یقارع نیّدلارخف(             ییادیش هب ملد درآرب رس

)یغورف(  مریزگان مراد هک يدرد همه اب تقشع ز نم

.دینک لماک سرد تایبا میهافم هب هّجوت اب ار ریز لودج-22

تیب هرامشموهفم

..................قشع هار ندوب رطخ رپ و راوشد

متفه..................

..................قشاع ریذپاننایاپ ِقایتشا

..................قشع زا يریذپریثأت رد دارفا يدوجو تیفرظ شقن

مهد..................

.دیبایب سرد نتم زا ار میهافم نیا لداعم ياهتیب ؟دراد دیکأتیمیهافم هچ رب ،ریز ياهتیب زا کیره رد ظفاح-23

زار مرحم نیقی هب سک دشن قشع هر رد )فلا

رمع نمرخ هب مشتآ دنزب رگ هنامز )ب

دراد ینامگ رکف بسح رب یسک ره

تسین یهاک گرب هب نم رب هک زوسب وگب

؟دراد هراشا ).ددرگیم زاب دوخ ۀشیر و لصا هب ماجنارس يریچ ره(  ».ِهِلصأ َیلا ُعِجَری ٍءیَش ُّلُک«  :روهشم نخس نیا هب تیب مادک-24

؟تسیچ »ناتسین« و »ین« زا يولوم دوصقم-25
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:دینک هّجوت ریز تیب هب-26

دروآ راتفگ هب ار لبلب ،شوماخ ۀچنغ دروآ راک رس رب ار نخسبحاص عمتسم

)يزیربت بئاص(

ود نیب ،هیبشت ۀیاپ رب رعاش عقاو رد ؛درک ضوع ار عارصم ود ياج ناوتیم هک ياهنوگهب ؛تسا لّوا عارصم يارب یقادصم مکح رد مود عارصم ،تیب نیا رد

.دنیوگیم »هلداعم بولسا« هنارعاش دربراک عون نیا هب ؛تسا هدرک رارقرب ییانعم طابترا عارصم

رگید فرط موهفم دییأت يارب یقادصم و لداعم ،نیفرط زا یکی هک ياهنوگهب ؛دنراد يوحن و ییانعم لالقتسا ،عارصم ود زا کیره ،هلداعم بولسا رد :هّجوت

.تسا

:هنومن

ار هنازرف لد شوه درب ،دیآ نوچ قشع

یگتفشآ رد فلز راک هب دیآیم هناش

ار هاش و ادگ دناشنب شرف کی رب قشع

ار هناخ غارچ لّوا دشکیم اناد دزد

)اسّنلابیز(

سرپب یناشیرپ مّایا رد ار نایانشآ

)ینارهط میلس(

ار هار دنلب و تسپ دنکیم ناسکی ،لیس

)يریمشک ینغ(

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟تسا هتفرگ هرهب »هلداعم بولسا« زا رعاش ،سرد تیب مادک رد

.دینک یسررب )ناسمه( مات سانج ۀیارآ دربراک رظن زا ار ریز ياهتیب-27

داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ )فلا

دیرب يرای زا هک ره فیرح ین )ب

داب تسین درادن شتآ نیا هک ره

دیرد ام ياههدرپ شیاههدرپ

.دینک یسررب  »ب« و »فلا« دراوم هب هجوت اب ار ریز تیب-28

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل تسین رود نم ۀلان زا نم ّرس

»ار« درکراک )فلا

هدشصّخشم ياهتمسق يروتسد شقن )ب

.دیسیونب ار دوخ لیلد ؟تسناد رگیدکی ییانعم لداعم ار »ندش هاگیب « و »زور ندش رید« ناوتیم ایآ ،يولوم زا ریز تیب ود هب هّجوت اب-29

دش ریزرس وا و سوکعم وا رکم

دش هاچ ردنا دیشروخ ،دش هاگیب دش هاگیب

دش رید شزور و درب شراگزور 

دش هللا تولخ رد ناقشاع ناج ِدیشروخ

.دینک ّصّخشم ریز ياهتیب رد ار »روتسد« ةژاو يانعم-30

روتسد دیشمج اب تفگ وکین هچ

نونک دشاب روتسد کنودیا رگ

روس هن و داب نویش هن نادان اب هک 

)یناگرگ دعسا نیّدلارخف(

نومنهر وت شیپ نخس دیوگب

)یسودرف(

؟تسیک »وت«زا رعاش روظنم »تسین كاپ وت نوچ هک نآ يا ،نامب وت« عارصم رد-31

؟تسا ین یگژیو مادک هب رظان ،مجنپ تیب-32

؟تسیچ »ناتسین« زا روظنم ،ریز تیب رد-33

»دناهدیلان نز و درم مریفن رد دناهدیربب ارم ات ناتسین زک«
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).تسا هفاضا دروم کی »ب« هورگ رد( ؟دراد طابترا »ب« هورگ ۀیارآ مادک اب »فلا« هورگ تایبا زا کیره-34

»ب«»فلا«

حیملتدنبلد رهچ ربا هب هتفهنب / يور تدنیبن رشب مشچ ات )فلا

هلداعم بولسا

لیلعت نسُح

نیمضت

دروآ راتفگ هب ار لبلب ،شوماخ ۀچنغ / دروآ راک رس رب ار نخس بحاص عمتسُم )ب

تشادن مج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یم و لام زا نم ماج و بیج هکنآ اب )ج

؟تسا رعاش مادک رثا »ناراب بش رد ،تخرد ِلثم« باتک-35

؟تسیچ ریز تیب لّوا عارصم زا روظنم-36

دنکیم نونجم قشع ياههّصقدنکیم نوخرپ هار ثیدح ین

؟تسا یموهفم هچ هب هدش صخشم ياهشخب ،»مالّسلاو دیاب هاتوک نخس سپ / ماخ چیه هتخپ لاح دباین رد« تیب رد-37

.دیسیونب ریز تایبا زا ار دوخ كرتشم تفایرد-38

رمع نمرخ هب مشتآ دنزب رگ هنامز )فلا

تسین كاب ،ور وگ ،تفر رگ اهزور )ب

تسین یهاک گرب هب نم رب هک زوسب وگب

تسین كاپ وت زج هکنآ يا نامب وت

؟تسیچ ریز تایبا كرتشم موهفم-39

نم رای دش دوخ ّنظ زا یسکره )فلا

زار مرحم ،نیقی هب سک دشن قشع هر رد )ب

نم رارسا تسجن نم نورد زا

دراد ینامگ ،رکف بَسَح رب یسکره

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »رگید زیچ ره هب تبسن نآ يدنمشزرا و قشع يرترب« موهفم-40

تسین كاب ور وگ تفر رگ اهزور )فلا

دش ریس شبآ ز یهام زج هکره )ب

تسین كاپ وت زج هکنآ يا ،نامب وت

دش رید شزور تسا يزوریب هکره

؟دراد هراشا »ین« ۀناگود ریثأت هب تیب مادک-41

؟دید هک یقایرت و يرهز ین وچمه )فلا

دیرب يرای زا هکره فیرح ین )ب

؟دید هک یقاتشم و زاسمد ین وچمه

دیرد ام ياههدرپ شیاههدرپ

.دیسیونب ار هدشصخشم ياهتمسق زا کیره موهفم »دنکیم تیاکح اهییادج زا / دنکیم تیاکش نوچ ین نیا ونشب« تیب رد-42

.دینک صخشم »داتف یم ردناک تسا قشع ششوج / داتف ین ردناک تسا قشع شتآ« تیب رد ار »لیلعت نسُح«-43

.دیهد حیضوت ؟درادن هلداعم بولسا ریز تایبا زا کیمادک-44

تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم )فلا

ار هنازرف لد شوه دََرب دیآ نوچ قشع )ب

تسا نشوج ياعد مه اب ناتسود قافتا )پ

زارد ینکیم ناسک شیپ وچ عمط تسد )ت

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم

ار هناخ غارچ لوا دشکیم اناد دزد

تسا نمرخ رد ات هناد دنیبن نارود زا یتخس

شیوخ يوربآ زا يرذگب هک ياهتسب لپ

.دراد هلمج )تفه / شش / جنپ( ، ..................  »تسین كاپ وت زج هکنآ يا نامب وت / تسین كاب ور وگ تفر رگ اهزور« تیب-45

؟تسا هدمآ تسردان هنیزگ مادک لباقم ياههیارآ-46

شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره )فلا

داتف ین ردناک تسا قشع شتآ )ب

دیرب يرای زا هکره فیرح ین )پ

)حیملت و سانج( شیوخ لصو راگزور دیوجزاب

)هیبشت و هراعتسا( داتف یم ردناک تسا قشع ششوج

)مات سانج و رارکت( دیرد ام ياههدرپ شیاههدرپ

؟درادن سانج ،هنیزگ مادک رد هیفاق-47

قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس )فلا

تسین رود نم ۀلان زا نم ِّرِس )ب

داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ )پ

قایتشا درد حرش میوگب ات

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل

داب تسین ،درادن شتآ نیا هکره
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.لیلد رکذ اب ؟تسیچ رعش نآ بلاق مان ،دشاب رعش کی مدنچ تیب »نم رارسا تسجن نم نورد زا / نم رای دش دوخ ّنظ زا یسکره« تیب رگا-48

.دینک صّخشم ؟تسا دوجوم لعف دنچ ریز تایبا رد-49

شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره«

تسین روتسم نت ز ناج و ناج ز نت

شیوخ لصو راگزور دیوجزاب

»تسین روتسد ناج دید ار سک کیل

؟دراد دوجو یعبت شقن ،هنیزگ مادک رد-50

داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ )فلا

تسین رود نم ۀلان زا نم ّرس )ب

داب تسین ،درادن شتآ نیا هکره

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل

؟تسیچ اهنآ كرتشم ینعم ؟دنتسه رگیدکی ییانعم لداعم ،هدش صخشم ياهتمسق مادک-51

دش هاگیب اهزور ام مغ رد«

دش ریس شبآ ز ،یهام زج هکره

دش هارمه اهزوس اب اهزور

»دش رید شزور ،تسا يزوریب هکره

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »ار« ینعم-52

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل )فلا

ار ام ،راذع امنب ،تیور يادف ناج و لد )ب

ار انعر لازغ نآ وگب فطل هب ابص )پ

ار ادگ مرک زا دهد یهاشداپ نیگن هک )ت

؟دراد دوجو نیسپ ۀتسباو دنچ و نیشیپ ۀتسباو دنچ بیترتهب ،ریز تایبا رد-53

ماخ چیه هتخپ لاح دباین رد«

داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ

مالّسلاو ،دیاب هاتوک نخس سپ

»داب تسین ،درادن شتآ نیا هکره

.دینک صخشم ،بیترتهب ریز ِتیب رد ار »شتآ« ةژاو يروتسد شقن-54

»داب تسین ،درادن شتآ نیا هکرهداب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ«

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »ار« عون-55

تسین رود نم ۀلان زا نم ّرس )فلا

میرکاچ و یهر ام ار نآ لد زا )ب

تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم )پ

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل

تسا رکاچ و یهر لد زا ار وت وک

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم

.دینک صّخشم ار نآ ؟دراد دوجو فوطعم ،هنیزگ مادک رد-56

داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ )فلا

؟دید هک یقایرت و يرهز ین وچمه )ب

.دیهد حیضوت سرد نتم اب ریز تیب ره ییانعم طابترا ةرابرد-57

)جاهتبا گنشوه(                تسین ناسآ ندش وت مزب تبحص قیال / عمش نوچ دیاب هتخوس لد ِغاد رب ربص

)ینمهب یلعدمحم(             وگب مقیال هک رگا ییوت نوچ يارب لاح / متشاذگ هر لّوا متشاد هچنآ ره هک نم

)يوزنم نیسح(              تسا مامت ملد راک ،یشابن رگا ینعی / ؟تسا مان هچ ،یتسین زج ار نتسیز قشعیب

)يزیربت بئاص(    تسا بات و چیپ ،فلز نوچ ار هکره ،ناج گر رد / ار نسُح میرح دز رد رب هقلح دناوتیم

؟تسیک زا »تادیهمت« باتک-58

؟تسا لزغ رد رصاعم رعاش مادک صلخت »کشرس .م«-59

؟تسیک رثا »قشعلا ۀقیقح یف« ۀلاسر-60

؟تسیچ هدش صّخشم ياهتمسق زا روظنم ،»دش رید شزور ،تسا يزوریب هکره / دش ریسشبآ ز ،یهام زج هکره« تیب رد-61
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.دینک لصو نآ هب طوبرم تیب هب ار میهافم زا کیره-62

قشع زا يریذپریثأت رد دارفا يدوجو تیفرظ شقن .    .داتف یم ردناک تسا قشع ششوج / داتف ین ردناک تسا قشع شتآ )فلا

.تسا قشع زا ناهج تاقافتا مامت .    .تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم / تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم )ب

قشاع ریذپاننایاپ قایتشا .    .دش رید شزور تسا يزوریب هکره / دش ریس شبآ ز یهام زج هکره )پ

1

2

3

؟دنراد ناسکی موهفم هنیزگ مادک اب ریز تایبا زا کیره-63

تسین كاب ور وگ تفر رگ اهزور - 

شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره -

نم رای دش دوخ ّنظ زا یسکره -

رمع نمرخ هب مشتآ دنزب رگ هنامز )فلا

زار مرحم نیقی هب سک دشن قشع هر رد )ب

میوریم ایرد و مییایرد ز ام )پ

تسین كاپ وت زج هکنآ يا نامب وت

شیوخ لصو راگزور دیوجزاب

نم رارسا تسجن نم نورد زا

تسین یهاک گرب هب نم رب هک زوسب وگب

دراد ینامگ ،رکف ِبَسَح رب یسکره

میوریم الاب و مییالاب ز ام

1

2

3

.دیهد حیضوت ؟درادن هراشا »ِهِلَصأ یِلا ُعِجَری ٍءیش ُّلُک«  موهفم هب هنیزگ مادک-64

يدمآ ندرک لصو يارب وت )فلا

شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره )ب

منادیم نیقی تسا يولع ملاع زا هک ناج )پ

يدمآ ندرک لصف يارب ین

شیوخ لصو راگزور دیوج زاب

منکف اجنامه هک منآرب زاب دوخ تخر

.دینک صخشم ار »رارکت و سانج ،هراعتسا ،هیانک« ياههیارآ ،ریز تیب رد-65

»دش رید شزور تسا يزوریب هکرهدش ریس شبآ ز ،یهام زج هکره«

.دیسیونب زین ار اهنآ موهفم .دینک صّخشم ار »زاجم« و »هراعتسا« ياههیارآ ،»دناهدیلان نز و درم مریفن رد / دناهدیربب ارم ات ناتسین زک« تیب رد-66

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد »داب تسین ،درادن شتآ نیا هکره / داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ« تیب ياههیارآ-67

ییارآجاو - مات سانج - هیبشت - هراعتسا )فلا

ییارآجاو - صقان سانج - هراعتسا - هیبشت )ب

هیبشت - صیخشت - مات سانج - داضت )پ

.دینک صخشم ار نآ موهفم و هراعتسا ،»داب تسین درادن شتآ نیا هکره / داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ« تیب رد-68

؟دراد توافتم يانعم هنیزگ مادک رد »ات« ةژاو-69

دناهدیربب ارم ات ناتسین زک )فلا

قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس )ب

میاهدرک رخسم يدنر ملاع وجاوخ وچ ات )پ

دناهدیلان نز و درم مریفن رد

قایتشا درد حرش میوگب ات

تسام روتسد یم ماج و ریگتسد یقاس فلز

؟تسا هتفر راکهب »امنهار /ریزو / هزاجا« یناعم زا کیمادک رد اههنیزگ زا کیره رد هک دینک صّخشم »روتسد« ةژاو نوگانوگ یناعم هب هجوتاب-70

تسین روتسم نت ز ناج و ناج ز نت )فلا

نونک دشاب روتسد کنودیارگ )ب

روتسد ،دیشمج اب تفگ وکین هچ )پ

میاهدرک رخسم يدنر ملاع وجاوخ وچ ات )ت

تسین روتسد ناج دید ار سک کیل

نومنهر وت شیپ نخس دیوگب

روس هن و داب نویش هن نانادان اب هک

تسام روتسد یم ماج و ریگتسد یقاس فلز

.دنتسه فاضم ،اهنآ زا سپ »ش« ریمض يارب »زور« و »بآ« ياههژاو ،ریز تیب رد-71

»دش رید شزور ،تسا يزوریب هکرهدش ریس شبآ ز ،یهام زج هکره«

.تسا تسرد )فلا

.تسا تسردان )ب
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.دیهد حیضوت ؟تسا توافتم هیقب اب هدشصخشم ياههژاو زا کیمادک يروتسد شقن-72

مدش نالان یتیعمج ره هب نم«

نم رای دش دوخ ّنظ زا یسکره

مدش نالاحشوخ و نالاحدب ِتفج

»نم رارسا تسجن نم نورد زا

؟تسا »مّمتم« يروتسد شقن عبات ،هنیزگ مادک رد فوطعم-73

.دناهدیلان نز و درم مریفن رد )فلا

.مدش نالاحشوخ و نالاحدب تفج )ب

.تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل )پ

.دنیشن ورف مرو و درد ات )ت

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد »تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم / تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم« تیب ياههیارآ-74

حیملت - لیثمت - سکوداراپ - سانج - هراعتسا )فلا

ییارآجاو - ییامنمدآ - هلداعم بولسا - هیبشت - هیانک )ب

هلداعم بولسا - صیخشت - زاجم - امنضقانتم - هیانک )پ

؟تسا ناسکی هنیزگ مادک رد هیلعٌفوطعم يروتسد شقن اب ریز تیب رد »هیلٌعفوطعم« يروتسد شقن-75

»تشاد راز ياههلان شوخ ،اون و گرب نآ ردنا و / تشاد راقنم رد گنرشوخ یلگ گرب یلبلب«

مدش نالان یتیعمج ره هب نم )فلا

؟دید هک یقایرت و يرهز ین وچمه )ب

تسین رود نم ۀلان زا نم رس )پ

مدش نالاحشوخ و نالاحدب تفج

؟دید هک یقاتشم و زاسمد ین وچمه

تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل
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