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ءایبنا هار

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک »قشع یتشک تفرگ رگنل وت مان رانک« عارصم رد1

هیانکهیبشتصیخشتریظنتاعارم

...................ۀنیزگ زجهب دناهتفر راکهب اههیارآ ۀمه »اهرازلگ هب لگ هگراب دنز / تشد و نوماه هب هزبس تخر دشک« تیب رد2

ماهیاهیانکریظن تاعارمصیخشت

؟تسا هتفر راک هب ریز تیب رد هنیزگ مادک ياههیارآ3

»يوگ هدرورپ و يوگ یکی اناد وچيوگ هدرم هد نادان ز نک رذح«

ماهیا ،قارغازاجم ،حیملتهراعتسا ،هیانکهیبشت ،ّداضت

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک  »دنلب خرچ تسد ارم ددنبن«  عارصم رد4

يزیمّآسحهیانکصیخشتقارغا

؟درادن دوجو ياهیارآ هچ  »تساخب یچاچ خرچ مخ زا شورخ / تسار درک پچ و درک مخ تسار وا رب« تیب رد5

هلداعم بولساداضتییارآجاوفورح ۀمغن

؟درادن دوجو ياهیارآ هچ »ندمآ شرف هب شرع زا« بیکرت رد6

بسانتداضتهیانکسانج

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ،ریز تیب رد7

»دشیم ریپ اهوزرآ باکر رد لد   دشیم ریگلد بش درس توکس زا ناج«

ماهیاهراعتساصیخشتيزیمآّسح

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »رارکت و قارغا ،هراعتسا ،هیبشت« ياههیارآ8

دش ناشیرپ ،تخُر قارف ز لد ِغرم هکنکف هدرپ ،شیوخ ىور زا هک ىوگ هچنغ هب

دش نازیرکشا ،رادلد مغ زا ربا وچسرپم ،سرپم ،ماهدیدافج ِبلق لاح ز

دش ناتسم ِخرس راسخُر وچ تشد ِفْرَط هکدیسر راذعلگ ِتسمرس ىقاس هب ادن

دش نابات ،زبس ِگربلگ ز رای لامجونشب ناتسوب ناغرم ز قشع دورس

؟تسین دوجوم هیارآ مادک »نارای عادو زور دزیخ هلان گنس زک / ناراهب رد ربا نوچ میرگب ات راذگب« تیب رد9

صیخشتماهیاهیبشتقارغا

؟تسین دوهشم »تمتسرفیم اجک هب اجک زا هک رگنب / تمتسرفیم ابس هب ابص دهده يا« تیب رد یبدا ۀیارآ مادک10

هیبشتسانجحیملتماهیا

؟تسین دوهشم یبدا ۀیارآ مادک »تسا رتگنهآشوخ شاهتسکش زاس نیا / قشع يا ار ام ياون یب لد نکشب« تیب رد11

ریظن تاعارمهراعتساماهیاهیبشت

؟درادن دوجو هیارآ مادک ریز ترابع رد12

و هنادرم ،تناما راب ات دراد لامک هب تفرعم و ملع مه و دراد لامک هب یگدنب و ّتبحم مه هک ینامسج و یناحور ملاع ود ره زا تسیابیم ياهعومجم«

».درک مهاوخ هیبعت تفرعم جنگ وا رد هک ؛هطساویب مزاسیم نم ، مدآ لگ و بآ ۀناخ :تفگ - یلاعت - قح . دشک ناج فتِک تفُس رد هناقشاع

هراعتساهیبشتقارغاحیملت
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زجهب اههیارآ ۀمه ».هدرمژپ لدیب و دردیب لقع نیا درس مومَس رد ساسحا و ماهلا و لایخ و رعش رّطعم و نیگنر ياهلگ زا رپ غاب نآ« ترابع رد13

.دراد دوجو ..................ۀیارآ

ریظنتاعارمهیبشتسکوداراپقارغا

؟تسا هتفرن راکهب یبدا ۀیارآ مادک ،ریز ترابع رد14

».تخودیم دولآلگ نیمز هب ار هریت نامسآ ناراب ياههتشر ،دوب هدرک هتخیسگ راسفا ار یشوماخ ياهزاوآ داب شّرغ«

ضقانتهیبشتماهیاهیانک

؟تسا هتفرگ تروص دنلب هب هاتوک توصم رییغت ینابز رایتخا تیب مادک رد 15

ام مامز یتسم هب دنا هدرپس ور نازتسا شوخ ام دنبلد دهاش مشچ هب یتسم

ام مادم برُش تّذل ز ربخیب يا میاهدید رای خر سکع هلایپ رد ام

ام ماک هب دش ناهج راک هک وگب برطمام ماج زورفارب هداب رون هب یقاس 

ام مایپ ناناج رب هد هضرع راهنز  يرذگب بابحا نشلگ هب رگا داب يا

؟تسا تیب مادک ییاجه عیطقت ،ریز ییاجه مئالع 16

وت يابیز خر زا رظن عطق   دومن ناوتن هک زادنارب هدرپ 

ياهدرک انب هزات ار هزات شور نیاياهدرک افج كرت ،مشوخ تیافج هب ات

یباذع چیه ز ماهدیلانن هک نمدمآرد هلان هب مرخآ تمغ ز لد 

ياهزات نید هب یناملسم شیک زا متفرياهزات نینزان دش نم نامیا نزهر 

« − −UU − U − U − −UU − »

؟تسا هدش هدافتسا ،بلق يرعاش رایتخا زا تیب مادک رد17

تشپ هب دربیمه راخ ۀتشپ تشرد قلد اب يریپ شکراخ

درب نادنخس درم نادب نم زا نخس کی درب ناورش رهش هب نم ماغیپ هک تسیک

راخ شیپ لگ دمآ ساپس هب هگراهب دمآ نمچ مالس هب لگ

یناد مامت ار شناد ناکیناوخ هک قرو ره هب شوکیم

        ؟تسا توافتم رگید تیب هس اب تیب مادک نزو18

دیدن ندوب ياج رطخ نایم دینش مدرم ياوآ مدرمان وچ  

ورد تقو هب یناتس مدنگ هک وج هتشک نازخ رد يا مرادنپن  

يور درز موش قح رد زا ارچ يوک چیه زا یمورحم هب متفرن  

دیحوت ۀنارت شنابل رب رحس حور هتفکش شهاگن رد 

؟درادن دوجو  »هلداعم بولسا«  هنیزگ مادک رد19

اــهلاـثمت یـتشز زا دروـخ مهرب یک هنییآ  اــم مرــج دزاــسن نـیچرـپ ار وـت وفع یناشیپ

دــناـم یمن ناراب هرطق ياج بآ يور هب دــناـم یـمن ناراـی لد رد زـگرـه هنیک نارایز 

اهلامآ هتشر رس دهدیم متسد هب شفلز مــنک يدـیموـن ناـماس مور یم بئاص دنچره 

دوــشیـم ادـیپ دوز صـلاخ ریش ردنا يوم دوشیم ادیوه مدرم رب دوز ناکاپ ياهیلامک یب 
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،میزاس ّبترم نییاپ هب الاب زا  »ریظن تاعارم و حیملت ،هیبشت ،مات سانج ،ماهیا ،هحّرصم ةراعتسا«  ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ار ریز تایبا هچنانچ20

؟تسا تسرد بیترت مادک

میدیشون ام ۀنامیپ هب تخیر وا هچ نآ )فلا 

يوشم رابغ زا خر وگ الب دنمزاین )ب

درگناهج خرچ زا سگرن نارازه )ج

ریگم هدرخ ناشک درُد رب و دهاز يا ورب )د

داد نسح داد راسخر نآ ياهوترپ هن رگ )ـه

یلو دنپ تدهدیم نیمه هدرپ رد گنچ )و

تسم ةداب رگ و تسا تشهب رمخ زا رگا 

زاین يوک كاخ تسا دارم يایمیک هک

درز لگ کی دمآرب ات دشورف

تسلا زور ام هب هفحت نیا زج دندادن هک

؟تسیچ دادیب ناقشاع يارس ناوید هب سپ

یشاب لباق هک دوس دنک هاگ نآ تظعو   

فلا ـ د ـ ب ـ ـه ـ ج ـ وب ـ و ـ د ـ فلا ـ ـه ـ جفلا ـ د ـ ب ـ ـه ـ و ـ جب ـ ج ـ د ـ ـه ـ و ـ فلا

؟تسا هتفر راک هب  »هراعتسا و لیلعت نسح«  تیب مادک رد21

مزاوآشوخ ۀجهلشوخ ظفاح مالغ تفگیم مدحبص هک مدینش هرهُز گنچ ز 

اهبکوک مشچ ،قوش زا دَرپیم زونه يدرک نامسآ راک رد هک همشرک کی هب 

شاب هناگیب ینعم و بیرغ نسُح بلاط درگم یعمش ره درگ و ریگم لگ ره نماد 

مزارفارب َملَع رگید هدکیم يوک هب نم ات هر قیفر يايددم ار يادخ 

بیترت مادک ،مینک میظنت نییاپ هب الاب زا »هراعتسا و ضقانت ،هیبشت ،حیملت« ياه هیارآ زا یکی نتشاد بیترت هب ار ریز تایبا میهاوخب هچ نانچ22

؟تسا تسرد

نک مزیزع یمانشد هب ییوگیمن رگ ییاعد )فلا

يدعس دوریم یخلت هب نوریب ناهج زا داهرف وچ )ب

کلف مناغفا ِتسد زا دیشک یتسراین رس )ج

تسین ادیپ يرهُگ مکشا ۀناد زا رتشوخ )د

ییامرف هچ ره بل نآ زا تسا نیریش ،تسا خلت رگ هک 

دشاب ناهج ات دنامب شنریش روش نکیلو

یمدید تباکر رد يدعس تسد تمدخ هب رگ

تسین ادیپ يرظن لها هک فیح دص و فیح

فلا ـ ج ـ ب ـ دج ـ فلا ـ ب ـ دج ـ فلا ـ د ـ بفلا ـ ج ـ د ـ ب

؟دوشیم تفای یبدا ۀیارآ مادک »دنام شوگ ینخسنیریش همه زک / دنام شوماخ و هریخ نانچ کیل «تیبرد23

حیملتيزیمآسحهیبشت صیخشت 

؟تسا هتسج دوس ،شیوخ لایخ نایب رد »لیلعتنسح و قارغا« ۀیارآ ود زا ،تیب مادک رد رعاش24

درک زاب ودـــــِب يور وا ِیــــکیندرک زاغآ لمع یکین هب هک ره

اهبکوک مشچ قوش زا دَرپیم زونهيدرک نامسآ راک رد هک همشرک کی هب

؟ار ام نادان ِمدرم ِینمشد زا مغ هچ؟دراد ناصقن هچ هنییآ هب تشز ِیمصخ

شاب درمناوج دیشروخ و هَم نوچشاب درس نیک ز و رهم زا وش مرگ

؟دراد دوجو »لیلعتنسح« تیب مادک رد25

دمدیم بش لد رب ملظ ّیهایس دود ملظ هب بش نیا دروخیم ناقشاع رگج نوچ

دبا ات ناج رس رب داب هدنیاپ وت فطلتسا وت فطل يدرُد تسا یفاص رگا مناج

دوریم افو يوج دمدیم لگ و هزبسنورد ینیبب وت ات ورب لد رثا رب

دصر رب نزب هار کلف رب یبشمینملظ ز شناهر زاب ییوت بش ۀلقاع

؟درادن دوجو هیارآ مادک »يدماین نابرق وت هب نم هک ییوت مدیع / ارچ ینکیم ازع هتسکش لد شیع« تیب رد26

يزیمآسح -زاجمهیبشت -ریظن تاعارمداضت -بسانت ماهیاهراعتسا – هیانک

؟تسا هتفر راک هب یبدا ۀیارآ مادک »نزرَگ هنیریق و رَجعم َنیسالپ / نماد هب هتشهورف وسیگ یبش« تیب رد27

داضتسانجبسانت ماهیاهراعتسا
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؟تسا هتفرن راکهب یبدا ۀیارآ مادک »دیناشوپب مالظ باقن هب ار يارآناهج لامج و دیمارخ یبرغم قفا هب ناگراّیس هاش« ترابع رد28

يراگناناسنانیمضتهیبشتراکشآ ةراعتسا

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک »مونشیم بآ زاوآ ییاسر دص هب / گر ۀچوک هب ار گنرلگ یم ندیود« تیب رد29

هیبشتقارغاهراعتساماهیا

؟تسا هدماین هیارآ مادک ریز تیب رد30

»مدیود هوکِش يور هب متفکش هلان مشچ ز بش ره وت ياوه رد هک یکشا ۀفوکش ؟مایک«

هیبشتقارغاماهیاهراعتسا

هتفر راک هب ..................زجهب ریز یبدا ياههیارآ ۀمه »يراد یماشم هک ناز رگا هجاوخ يا ونشب / مونشیم حدق نادنخ بل زا ناج يوب« تیب رد31

.تسا

يزیمآسحهراعتساصیخشتهیبشت

؟تسا هتفر راک هب یبدا ۀیارآ مادک ریز تیب رد32

»دنک شومارف نتخوس وت فطل زا دنک شون وت لصو بارش هک شتآ«

صیخشتبسانت ماهیاعیصرتسانج

؟تسا هتفرن راک هب یبدا ۀیارآ مادک »نم ياسرفناج ياهدژا مشوپ نماد ریز / مشچ دهم ردنا ودنه لفط ود نیا دنسرتن ات« تیب رد33

ریظنتاعارمداضتهیبشتهراعتسا

..................زجهب تسا هدش هدورس »نلعف ُتالعاف ُلعفتسم« نزو رب اهعارصم ۀمه34

راگزومآ تبحص تسا رورپ ناج تلوددُرب رد هب ناگتفخ رس زا باوخمیشورفیمن دوخ فسوی اممیتفرگرب دهز ۀبلک ام

.تسا طوبرم یظفل عیدب ةزوح هب  ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه35

هنزاومعجسسانجداضت

؟تسا )مظنمان( ناسمهان هنیزگ مادک ییاوآ ياههیاپ نزو36

ارم تسین يرگد لاب هب زاورپ رس ارم تسین يربهار بلط نابایب رد 

ارم تسین يربخ لزنم ز و هار موریم مرفسمه ناور گیر اب هک تسا يراگزور 

ارم دهدیم رکش هب شرورپ رهز نیا ارم دهدیم رگد ناج رای مانشد 

ارم تسین يرد ز شیاشگ دیما لد زج بئاص نابیرگ هب رس تفصهچنغ ماهدرب 

.تسا هتفر راک هب »ریظنتاعارم« ..................زجهب اههنیزگ ۀمه رد37

ون ِهَم ساد و مدید کلف زبس عرزممیظع دشاب یتلود دزاسب ام اب رگ تسود

لگ يدیرد هماج هَگ ،لبلب يدز هرعن هَگدز ناوت نامک نیا زا ریت نانمشد مشچ رب

؟دش هتشذگ زا رتقنوررپ ،تایبدا رد ناگتشذگ يوگلا و هویش هب تشگزاب هلسلس مادک ندمآ راک يور اب38

هیدنزهیراشفاراجاقهیوفص

؟درک سیسأت ار طاشن یبدا نمجنا ریز دارفا زا کیمادک39

طاشن باهولادبعهاش یلعحتفدنز ناخ میرکیناهفصا قاتشم

؟دنتفرگ شیپ رد ار يدعس و ظفاح کبس هب ییارسلزغ ریز نارعاش زا کیمادک40

یناهفصا شورسيزاریش ینآاقیناشاک يابصیماطسب یغورف

؟دوشیمن بوسحم تشگزاب ةرود نارعاش نیرتفورعم زا ریز ياههنیزگ زا کیمادک41

راهبیناهفصا طاشنیناهفصا شورسیناهفصا رمجم
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؟دوبن رثؤم هعماج يرادیب رد يرادیب و تشگزاب ةرود رد ریز لماوع زا کیمادک42

يرعاش و رعش رازاب  قنور و تایبدا هب هجوتسور و ناریا ماجرفان ياهگنج ریثأت

لیصحت يارب روشک زا جراخ هب یناریا نایوجشناد مازعانیون نونف و شناد هب ندروآ يور رد ازریمسابع ياهششوک

؟دوب یسک هچ نامرف هب نونفلاراد ۀسردم سیسأت43

هاش نیدلارفظمریبکریماهاش یلعحتفازریم سابع

؟دنتخادرپ دوجوم طیارش دقن هب ریز نابیدا زا کیمادک يرادیب ةرود رد44

یناشاک يابصیماطسب یغورفیناهفصا رمجمفوبلاط میحرلادبع

؟تسا یسک هچ ياههدورس زا ریز تیب45

»نطو ظفح و نید ساپ یپ زج نم تعیرش رد تسا گنن گنج« 

ینیوزق فراعازریم جریایناهارف کلامملابیداینالیگ نیدلافرشادیس

؟تسا »ارعشلاکلم« ياههدورس زا ریز تایبا زا کیمادک46

يدازآ يارب زا متسش ناج ز دوخ تسد يدازآ ياپ هب رس مداهنب هک نامز نآ 

دینک داش ملد و یغاب هب هدرب مسفق دینک دازآ سفق زا ارم هک میوگن نم 

گنج نم اب وت ردام دنک هک ماغیپ قشاع هب هقوشعم داد 

هدیمخ ورس ناشدق ورس متام زا هدیمد هلال نطو ناناوج نوخ زا 

؟دوبن يرادیب ةرود رد هداس رثن ناماگشیپ زا ریز ناگدنسیون زا کیمادک47

ینامرک ناخاقآ ازریمفوبلاط میحرلادبعهاش نیدلارفظمیناهارف ماقم مئاق

؟دنکیم یفرعم ار یسک هچریز نتم48

».دوب رثؤم رایسب زین تایبدا رد یسایس گرزب تامادقا و تامدخ ربهوالع هک تسا يرادیب ةرود گرزب نارادمتسایس و ناگدنسیون نیرتفورعم زا«

ادخهد ربکایلعیناهارفکلامملابیدایناهفصا بیبحازریمیناهارف ماقممئاق

؟تسا يرادیب رصع رعش نابز ۀصخاش نیرتزراب ریز ياههنیزگ زا کیمادک49

یسیون همانزور شرتسگرعش نتفای تیمومعیناور و یگداسدش مک میدق لیصا یسراف تاغل

؟دوشیمن هدید داضت ۀیارآ ۀنیزگ مادک رد50

.رابغ نیمز زا ار نامسآ و تسا راثن نامسآ زا ار نیمز

ینک نایرگ ریشمش هب ار اوه ینک نایرب روگ یکی اهنت هب 

نانمرها زا رذگ غراف و وش نادزی درم لسگب نمشد ز و رآ تسد هب تسود نماد 

دشاب در ملق يو رب هک تسا یفرح هن نیا داتفا لوبقم همه شیپ وت ّدق ِفلا 

؟تسا رصاعم یسراف رعش موس ةرود هب طوبرم هنیزگ مادک51

یسراف رعش ةرگنک نیلوا لیکشتیبدا ياهنایرج لامک ةرودامین ششخردیعامتجا مسیلوبمس نایرج جاور

؟تشون ار نآ یسک هچ و تشاد مان هچ یخیرات نامر نیتسخن52

هدازلامج یلعدمحم ـ دوبن یکی دوب یکییمظاک قفشم یضترم ـ فوخم نارهت

مدقم نسح ـ هتشگرب گنرف زا ناخرفعجيورسخ ازریم رقابدمحم ـ ارغط و سمش

؟درک رشتنم ار نآ یسک هچ و دوب هچ رصاعم ةرود یعامتجا نامر نیلوا مان53

فوخم نارهت ـ یمظاک قفشم یضترمارغط و سمش ـ يورسخ ازریم رقابدمحم

هتشگرب گنرف زا ناخرفعج ـ مدقم نسحدوبن یکی دوب یکی ـ هدازلامج یلعدمحم دیس
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؟تشون ار نآ یسک هچ و تسیچ رصاعم ةرود ۀمانشیامن نیلوا مان54

مدقم نسح ـ هتشگرب گنرف زا ناخرفعجیمظاک قفشم یضترم ـ فوخم نارهت

هدازلامج یلعدمحم ـ دوبن یکی ،دوب یکیيورسخ ازریم رقابدمحم ـ ارغط و سمش

؟تسا هدرک قارغا زیچ هچ فیصوت رد ،ریز تیب رعاش55

نارای عادو زور دزیخ هلان گنس زک    ناراهب رد ربا نوچ میرگب ات راذگب 

گنس ندیلان  عادو زور يراوشدراهب لصف رد هودنا و مغ    ناراب تدش

؟دراد ماهیا ،هژاو مادک ،ریز تیب رد56

تسا هدنامن روجید بش زج ارم رمع زو       تسا هدنامن رون ارم زور تخر رهم یب 

روجید  رمعخررهم

؟تسا هدش رکذ تسرد هنیزگ مادک رد ریز تیب يرعاش تارایتخا57

»بآ زا دوش نشور هک تسا هدینش هک شتآ بان یم ز ددرگ هتخورفا هک وت يور زج« 

هزمه فذح – لادبا – دنلب هب هاتوک توصم لیدبتلادبا – ینایاپ هدیشک ياجه ندوب دنلب – هزمه فذح

هزمه فذح – دنلب هب هاتوک توصم لیدبت – ینایاپ هدیشک ياجه ندوب دنلبدنلب هب هاتوک توصم لیدبت – هزمه فذح – بلق

؟دوشیم هدید ریز تیب رد  ینزو يرعاش رایتخا مادک58

»تسود مغ زا میاهتفخن بش همه دوخ ام ياهتساخرب حبص وت رحس غرم يا« 

دنلب هب هاتوک توصم لیدبتلوا نکر رد نتالعف ياج هب نتالعافعارصم نایاپ ةدیشک ياجه ندوب دنلبهزمه فذح

؟تسا هتفرن راکهب يزیمآسح ۀیارآ ترابع مادک رد59

بورغ گنت نیا رد هدرسفا ملددرس ۀصق مبل ز دوارتیمدننکیم کیرات ار رعاش تاغل رطعدش گنریبآ یبیرف نامسآ

.تسا هتفر راکهب يزیمآسح ۀیارآ  .................. تیبزج هب تایبا ۀمه رد60

مرن ياوآ هب نیریش ياهنخس مرگ تفگ ار هدنتسرپ دبهپس 

دریگیمن رز رد ارچ ار ظفاح ياپات رس هک مراد بجع هشنهاش ز نیریش ِرت رعش نیا زا 

دینک داهرف لد نیگمغ و هتفگ يربخ نیریش زا دابم تسا هار رس رب نوتسیب 

ار اقلشوخ بوخ هم ،هناخ يوس دیشکب نیگنر ياههناهب هب ،نیریش ياههنارت هب 

...................زجهب دناهتفر راک هب هدشرکذ ياههیارآ ۀمه »ار ایرد بآ معط بلطب نایهام ز       سرپ قشاع ز ار خلت نخس توالح« تیب رد61

)امنضقانتم( سکوداراپهلداعم بولسايزیمآسحلیلعت نسُح

.تسا هتفر راکهب يزیمآسح ۀیارآ ..................زجهب تایبا ۀمه رد62

دینش ناوتیم مسفق زا تبحم يوبمرگ ریفص لد زا مشک نوچ هک ملبلب نآ

تسین راوگشوخ یلو رابیوج فرط زجمرا ۀضور و یگدنز بآ ینعم

ار ناماسیب و رس یب نم راذگب تفگدرد رس زا فیعض و دروآرب درس یسفن

دینش افو يوب هک هنامز نشلگ زادش هچ وا يوک رس ز مدش رگا مورحم

..................زجهب ؛تسا یمالسا بالقنا رعش يرکف ياهیگژیو زا دراوم ۀمه63

.دندروآ يور ییاروشاع گنهرف هژیوهب یمالسا نیماضم هب نارعاش.تسا راکشآ هرود نیا رعش رد یعازتنا میهافم هب ندروآ يور

.تسا هرود نیا رعش ياههیامنورد نیرتیلصا زا یکی سدقم عافد گنهرف.دراد هبلغ هرود نیا ياهيونثم رد ،نآ ِینامسآ دُعب رد هسامح حور

؟تسا تسرد عارصم مادک لباقم نزو رحب مان64

ملاس نمثم لمر :دنک اج ربلد هک لد ره دنک ادیش و هدیروشملاس نمثم جزه :دش دهاوخن نوریب رس ز نامشچهیس رهم ارم

فوذحم نمثم زجر :ار قاشع تیعمج ماهدرک رطاخهتفشآفوذحم نمثم جزه :یهام نابرهمان اب دنکفا ارم راک کلف
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؟تسا مادک بیترتهب ریز ياهعارصم نزو65

»درک دهاوخ ترجه نامسآ / بآ ۀساک نیا هب و / دش دهاوخ حبص«

عف نتالعف نتالعاف ،نلعف نتالعف ،عف نتالعافعف نلوعفم نتالعاف ،عف نتالعف ،نلعف نتالعاف

نلعف نتالعف نتالعاف ،نلعف نتالعف ،عف نتالعفعف نتالعف نتالعاف ،نلعف نتالعاف ،عف نتالعاف

؟تسا هتفر راکهب يرعاش تارایتخا مادک »درک هام و لاس نیمه ،درک هچنآره نم اب  / بیرف زا هک لفاغ و ملاس و هام رکف رد« تیب رد66

لادبا )د        دنلب توصم ندرک ظفلت هاتوک)ج    ینایاپ ياجه ندوب دنلب )ب        هزمه فذح )فلا

د / جد / بج / فلاب / فلا

؟تسا تسردان »هریمب اباب هگا « باتک ةدنسیون اب طابترا رد هنیزگ مادک67

.تسا ناوجون و كدوک ةزوح رد روهشم ناگدنسیون زا.تشاد یتاعوبطم تیلاعف شیوپ ۀلجم رد

.تسوا زا يرگید رثا مان »زتنارپ رد نافوط«.تسا رذگهر اضر وا يرنه مان

؟تسا مادک ریز تیب نزو68

»؟يدید هچ راتفرگ غرم يا سفق زا ریغ تبیصن تشگ سفق کیل نمچ هب یتفر«

فتسم لعفتسم لعفتسم لعفتسمنلعاف لیعافم تالعاف لوعفمنلوعف نلعفتسم نلوعف نلعفتسمنلیعافم لوعفم نلیعافم لوعفم

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم ۀیارآ69

)قارغا( ار شندب دناسر رازآ یکزان زاار شنهریپ ینک خرس لگ گرب رگ

)هراعتسا( مرس رب یمه دیآ شتآ هاش زمرگنهآ درم نایزیب یکی

)لیلعتنسح( يّرُبب وا خاش وچ زر دیرگبيّردب مه زا نوچ هماج دلانب

)يزیمآسح( تساجک وت يارس زادناربهناخ يا رخآتساجک وت ياج هک تسنادن هدنیوج چیه

؟تسا زیمآضقانت اهبیکرت ۀمه هنیزگ مادک رد70

ناناج ياغوغ ،ناور نکاس ،یشوماخ زاوآناشیرپ مظن ،یباتفآ بش ،ینایرع سابل

قشع نابایب ،زیمآرکش رهز ،ناود ياپیبمغ رهز ،اسراپ نادنر ،نادنز تشهب
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.دنتسه ریظن تاعارم»رانک« و »رگنل« و »یتشک« و تسا هیانک ،»نتفرگ رگنل«،تسا هیبشت ،»قشع ِیتشک«1

اههزبس و اهلگ شیور زا هیانک عارصم ود ره موهفم :هیانک /رازلگ و لگ و تشد و نوماه اب هزبس :ریظنتاعارم / لگ و هزبس ندیشک تخر :صیخشت2

يوگ یکی اناد وچ ]وت[ :هیبشت ؛اناد ،نادان :داضت 3

.تسا قارغا ،دنک بولغم ار وا و ددنبب ار یسک تسد دناوتن خرچ هک نیا4

.تسا هدیرفآ صیخشت تعنص ،خرچ يارب )ارم تسد ددنبن( ناسنا لعف ندروآ

.تسا هیانک و هدمآ  »ندرک ریسا« ینعی نآ يوغل يانعم زا رتارف ییانعم رد  »تسد نتسب«

یچاچ خرچ .دوشیم هدید پچ و تسار و مخ و تسار نیب  »داضت« .دوش یم قالطا جاو ای فرح کی زا رّرکم ةدافتسا هب هک تسا  »ییارآجاو« نامه  »فورح ۀمغن«5

.تسا نامک زا هراعتسا

قابط ای داضت :شرف و شرع6

.دناتوافتم فرح کی رد نوچ ،دناسانج :شرف و شرع / تسا نداتفا یتسپ هب يدنلب زا يارب هیانک : ندمآ شرف هب شرع زا

يزیمآ سح :درس توکس7

.تسا صیخشت ۀیارآ :دشیم ریپ لد و دشیم ریگلد ناج

.تسا هراعتسا و يراعتسا ۀفاضا :اهوزرآ باکر

رباوچ :هبشت8

هراعتسا و صیخشت :دزیرب کشا بلق :هراعتسا

»سرپم« هژاو رارکت / ندرک هیرگ رد قارغا

هراعتسا و صیخشت :»گنس ندرک هلان« و »ربا نتسیرگ« / قارغا ،هیبشت :نتسیرگ ربا نوچ9

:اههنیزگ ریاس یسررب10

حیملت :دراد نامیلس ترضح ناتساد هب هراشا / )هب هّبشم :دهده ؛هّبشم :ابص( یهیبشت ۀفاضا :ابص دهده / )ناسمهان( سانج :ابس - ابص

ریظن تاعارم =اون ،گنهآشوخ ،هتسکش ،زاس / لد زا هراعتسا زاس / هراچیب / ادصیب( ماهیا :اون یب11

)يراعتسا ۀفاضا( ناج تفس :هراعتسا / )هبهّبشم :جنگ ؛ هّبشم :تفرعم( تفرعم جنگ :هیبشت / شنیرفآ ناتساد هب دراد حیملت12

.درادن قارغا ۀیارآ ترابع نیا13

:اههنیزگ ریاس یسررب

.میراد سکوداراپ سپ )درس مومس( هدش هتفگ ترابع رد هک تسا کلهم و مرگ داب یعون مومَس »« ۀنیزگ

یهیبشت ۀفاضا :لقع مومس /لگ هب رعش هیبشت :رعش لگ »« ۀنیزگ

بسانت :رطعم و غاب و لگ »« ۀنیزگ

.تسا زاوآ ِضقان یشوماخ )سکوداراپ( ضقانت :شوماخ زاوآ / یهیبشت ۀفاضا :ناراب ياههتشر / دربیم وس ره هب زا هیانک :دوب هدرک هتخیسگ راسفا14

15

میاِديدرایِخُرِسکَعِلایِپردام

16

17

.دنتسه لعف ،نلوعف ،نلوعف ،نلوعف : نزو رب نیریاس یلو نلعف نلعافم ،نتالعاف : نزو رب 18

!)بوخ رایسب شور کی ( مهم رایسب يهتکن

.دینک عیطقت ار تیب راهچ ره ،تسین مزال ،دیشاب رایشوه و كریز مه زاب ،دشاب هتشاد توافتم ینزو نیریاس اب اهنآ زا یکی دوب رارق و میتشاد تیب راهچ رگا

2

3

4

−−U−U−UUU

−
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.دوشیم صخشم ،دراد توافتم ینزو هک تیب کی بیترت نیا هب دیناوخب اهتمالع نیا يور ار رگید تیب سپس ،دیراذگب ار شیاهتمالع و دیناوخب ار تیب کی

.تسا لوا عارصم موهفم يارب یقادصم مود عارصم اههنیزگ ریاس رد19

دیشروخ زا هراعتسا :درز لگ / کلف و نامسآ زا هراعتسا :خرچ / ناگراتس زا هراعتسا :سگرن :) »ج«  تیب( هحّرصم ي هراعتسا20

راوازس ،قیال -2 هدنریذپ -1 :لباق / ششوپ -2 یقیسوم ةدرپ -1 :هدرپ :) »و«  تیب( ماهیا

)لعف( داد و )نیَد و قح( داد :) »ـه«  نیب( مات سانج

هب هّبشم :ایمیک ،هّبشم :زاین يوک كاخ )ندیشخب لامک :هبش هجو( ایمیک هب زاین يوک كاخ هیبشت :) »ب«  تیب( هیبشت

 تسم ،هداب ،رمخ ،هنامیپ :)»فلا« تیب( ریظنتاعارم / ناسنا ۀیّرُذ اب دنوادخ دهع و تسلا زور هب هراشا :) »د«  تیب( حیملت

ناگراتس یگتفیش ثعاب هک دنادیم قوشعم ۀمشرک ،دراد صخشم و یملع یتلع هک ار )اهنآ ندز کمشچ( ناگراتس رون ندش دایز و مک لیلد رعاش :لیلعت نسح21

.تسا هدیدرگ قوش زا اهنآ مشچ ندیرپ هجیتن رد و

.دوریم رامش هب هینکم ةراعتسا و صیخشت ،دنشاب رای قاتشم ،ناگراتس هک نیا و )يراعتسا ۀفاضا( ناگراتس هب مشچ نداد تبسن :هراعتسا

:هنیزگ رگید

.دوریم رامش هب هینکم ةراعتسا و صیخشت ،دیوگب نخس وا »ِگنچ« هک نیا زین و دزاونب گنچ هرهز ةرایس هک نیا :هراعتسا / ـــ :لیلعت نسح )1

نایورابیز زا هراعتسا ود ره :عمش و لگ :هراعتسا / ـــ :لیلعت نسح )3

ـــ :هراعتسا / ـــ :لیلعت نسح )4

نیریش هب داهرف قشع ناتساد هب هراشا :»ب« تیب حیملت22

:»د« تیب هیبشت

کشا ۀنادهیبشت

هبشم

)رهوگ(رهگهب

هب هبشم

.تسا امن ضقانتم ینایب ،دشاب نیریش ،ندوب خلت نیع رد رای مانشد هک نیا :»فلا« تیب :ضقانت

.دوریم رامش هب هینکم ةراعتسا و صیخشت ،دوش اهر يدعس ِناغفا ِتسد زا دناوتن کلف هک نیا و کلف هب رس نداد تبسن :»ج« تیب هراعتسا

)ییاونش و ییاشچ سح ود نتخیمآ رد( يزیمآسح :ینخسنیریش23

.تسا زیمآقارغا ینایب دزاس راداو ندز کمشچ هب ار ناگراتس و دزاس دوخ باتیب و قشاع ار ناگراتس مامت همشرک کی اب قوشعم هک نیا :قارغا24

.دنادیم ناگراتس ندش باتیب و قشاع نآ يهجیتن رد و قوشعم يهمشرک دراد یصّخشم یملع لیلد هک )ندز کمشچ( ار ناگراتس رون ندش دایز و مک لیلد رعاش :لیلعتنسح

.درادیم اور ناقشاع رب بش هک دنادیم یملظ دود یهوبنا ار بش ندوب هایس لیلد رعاش25

:اههنیزگ ریاس یسررب26

)هّینکم( لد هب شیع نداد تبسن :هراعتسا / ندوب هدرزآ و قشاع زا هیانک لد ِندوب هتسکش / شمارآ ندز مهرب زا هیانک شیع ندرک ازع :هیانک)

ازع  شیع :داضت )دیع اب بسانت( نابرق دیع  ییادف  :نابرق :بسانت ماهیا)

دیع هب )قوشعم( وت هیبشت :هیبشت / دیع ،شیع :ریظن تاعارم)

.تسا هراعتسا صیخشت ره و تسا »صیخشت« دشاب هتشاد وسیگ ینز نوچ بش هکنیا27

دیشروخ زا راکشآ ةراعتسا ناگراّیس هاش :هراعتسا28

یهیبشت ۀفاضا  )اهیکیرات( مالظ باقن :هیبشت

باتفآ نتفر هار زان اب و ندیمارخ :صیخشت

.دراد هراعتسا و صیخشت نآ ندیود و نوخ زا هراعتسا یم :هراعتسا29

.دراد قارغا بآ ییاسر هب گر رد نوخ ندش يراج ندینش :قارغا

)یهیبشت ۀفاضا( تسا هدش هیبشت ياهچوک هب گر :هیبشت

اضف )     قشع ) :ینعم ود هب دراد ماهیا »اوه« / يراعتسا ۀفاضا :هوکش يور و هلان مشچ / یهیبشت ۀفاضا :کشا ۀفوکش30

وب ندینش :يزیمآسح / ناج يوب :يراعتسا ۀفاضا / حدق نتشاد بل :صیخشت31

.تسا هدیشخب یناسنا ياهیگژیو ،شتآ هب رعاش تیب نیا رد32

.تسا هدش هیبشت بارش هب لصو هک تسا یفاضا غیلب هیبشت کی تیب نیا رد »لصو بارش« هّجوت

   مشچ زا هراعتسا :ودنه لفط ود33

)هراوهگ( دهم هب مشچ هیبشت :مشچ دهم

   ینادنز ياپ دنب و ریجنز زا هراعتسا :اهدژا

بسانت ای ریظن تاعارم :دهم ،لفط

.تسا نلعاف نلعتفم نلعاف نلعتفم  ۀنیزگ نزو34

.تسا  ۀنیزگ حیحص خساپ سپ .دوریم رامش هب يونعم ياههیارآ زا داضت ۀیارآ اما تسا یظفل عیدب ةزوح هب طوبرم عیصرت و عجس ،سانج ياههیارآ35

)یتخلکی ناسمه(نلعف نتالعف نتالعف نتالعاف :  و  ، ياههنیزگ نزو36

)نلعاف ُلیعافم ُتالعاف ُلوعفم(لَعَف نلعفتسم ُلِعافم نلعفتسم : ۀنیزگ نزو

.درادن ریظنتاعارم :»« ۀنیزگ37

.مه اب زین هَم و کلف و دنراد ریظنتاعارم مه اب ساد و عرزم :»« ۀنیزگ رد

.دنراد ریظنتاعارم نامک و ریت :»« ۀنیزگ رد

.دنراد ریظنتاعارم لگ و لبلب :»« ۀنیزگ رد
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.دوب هتشذگ زا رت قنوررپ تایبدا رد ناگتشذگ يوگلا و هویش هب تشگزاب ناریا رد يزکرم تموکح تیبثت و راجاق هلسلس ندمآ راک يور 38

.درک سیسأت ار طاشن یبدا نمجنا ،طاشن باهولادبع39

نیا زا یناهفصا طاشن و یماطسب یغورف ،یناهفصا رَمجم دننام ینارعاش .دنتفرگ شیپ ار یقارع کبس نارعاش رگید و يدعس ،ظفاح کبس هب ییارس لزغ یهورگ40

.دنا هورگ

يرکف و یبدا ،ینابز حوطس رد و دنتخادرپ نهک ياهبولسا زا يوریپ هب ،تایبدا رب مکاح توخر و یتسس و هعماج یگنهرف رقف ببس هب تشگزاب ةرود نارعاش41

.تسا يرادیب دهع نارعاش نیرت فورعم زا راهب یلو .تسا هدش رارکت کبس نیا رد هشیدنا و لیخت ،نابز هکیروط هب دنداد رارق هجوت دروم ار یقارع و یناسارخ کبس

:دندوب رثؤم هعماج يرادیب رد ریز لماوع42

دیدج يایند ینف تاناکما و اهتیعقاو هب مدرم هجوت - سور و ناریا ماجرفان ياهگنج ریثأت -

نیون نونف و شناد هب ندروآ يور رد ،هاشیلعحتف دهعیلو ،ازریمسابع ياهششوک -

لیصحت يارب روشک زا جراخ هب یناریا نایوجشناد مازعا -

یبرغ ياهباتک رشن و همجرت و یسیونهمانزور و پاچ تعنص جاور -

نآ رد نیون ياهشناد شزومآ و ریبکریما نامرف هب نونفلاراد ۀسردم سیسأت -

.دوب ریبکریما نامرف هب نونفلاراد ۀسردم سیسأت43

،راهب يارعشلاکلم لثم يدارفا .دوب هارمه تلود تفلاخم اب هک دنتخادرپ دوجوم طیارش دقن هب نارکفنشور زا یهورگ و هاوخيدازآ ای يارعش يرادیب ةرود رد44

.دندوب هتسد نآ زا ینامرک ناخاقآ ازریم و فوبلاط میحرلادبع ،هداز دنوخآ یلعحتف ازریم ،لامش میسن

ياههدورس زا ریز تیب .تسا رتراکشآ شرعش رد یعامتجا و یسایس ،ینطو نیماضم و هدرک ییامزآعبط رگید ياهبلاق زا رتشیب هدیصق رد یناهارف کلامملابیدا45

.تسوا

نطو ظفح و نید ساپ یپ زج نم تعیرش رد تسا گنن گنج 

:تسا ارعشلاکلم ياههدورس زا یکی زاغآرس ریز تیب46

»دینک داش ملد و یغاب هب هدرب مسفق دینک دازآ سفق زا ارم هک میوگن نم« 

ناگدنسیون زا نت دنچ و ادخهد همالع ،ياهغارم نیدباعلانیز ،ینامرک ناخاقآ ازریم ،فوبلاط میحرلادبع ،راجاق هاش نیدلا رصان ،یناهارف ماقم مئاق نوچ یناسک47

.دناهدوب هرود نیا ةداس رثن ناماگشیپ زا رگید

.دوب هارمه عنصت و فلکت اب یسراف ناگدنسیون کبس ،یناهارف ماقم مئاق زا لبق48

.تسا يرادیب رصع رعش نابز ياههصخاش نیرتزراب زا یناور و یگداس49

:اههنیزگ یسررب50

.دنراد ییانعم داضت نیمز و نامسآ ياههژاو  ۀنیزگ رد

.دنتسه داضتم نمشد و تسود  ۀنیزگ رد

.دنراد داضت در و لوبقم ، ۀنیزگ رد

.دوشیمن هدید داضتم ياههژاو  ۀنیزگ رد اما

.تسا مود ةرود هب طوبرم »4« ۀنیزگ و مراهچ ةرود هب طوبرم »« ۀنیزگ ،لوا ةرود هب طوبرم »« ۀنیزگ .تسا موس ةرود هب طوبرم  ۀنیزگ طقف51

.تشون ار نآ يورسخ ازریم رقابدمحم و تشاد مان »ارغط و سمش« رصاعم یخیرات نامر نیتسخن52

.درک رشتنم یمظاک قفشم یضترم ار فوخم نارهت مان اب  لاس رد یعامتجا نامر نیلوا53

.تسا مدقم نسح ملق اب هتشگرب گنرف زا ناخرفعج مان هب هرود نیا ۀمانشیامن نیلوا54

.تسا هدمآ  هنیزگ رد هک هدرک قارغا رای عادو زور لمحت يراوشد و یتخس تدش رد رعاش ،تیب نیا رد55

دیشروخ - تبحم - ؛دراد ماهیا رهم ةژاو56

:تیب تارایتخا57

زَدَوش = زا دوش و / تسَدینش = تسا هدینش / هتخورفک = هتخورفا هک –  ياجه :هزمه فذح

دنلب هب هاتوک توصم لیدبت :لوا عارصم  ياجه / بآ و بان :ینایاپ ةدیشک ياجه

 عف ُلعفتسم ُلعفتسم ُلعفتسم :نزو58

.تسا ینابز تارایتخا دنلب هب هاتوک توصم لیدبت و هزمه فذح تارایتخا :حیضوت

.تسا ُلعفتسم زین عارصم ود ره لوا نکر

.دراد يزیمآ سح گنریبآ بیرف  ۀنیزگ رد59

.دراد يزیمآسح رطع ندرک کیرات  ۀنیزگ رد

.دراد يزیمآسح درس ۀّصق  ۀنیزگ رد

.تسا هتفرن راکهب يزیمآسح  ۀنیزگ رد

مرگ وگوتفگ و نیریش ياهنخس :  ۀنیزگ رد60

نیریش رت رعش :  ۀنیزگ رد

.دنراد يزیمآسح نیگنر ياههناهب و نیریش ياههنارت :  ۀنیزگ رد و

.تسا هتفرن راکهب تیب رد يزیمآسح و تسا داهرف قوشعم مان نیریش :  ۀنیزگ رد
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.تسا هتفرن راکهب لیلعت نسح -61

خلت نخس :يزیمآ سح -

ایرد بآ معط هک وطنامه ،یسرپب تسا قشع رد قرغ هک قشاع زا دیاب ار قوشعم ةدنزگ نخس نیریش تذل :تیب موهفم .تسا لوا عارصم موهفم دییأت يارب یلاثم مود عارصم :هلداعم بولسا  -

.دیسرپ یهام زا دیاب ار

خلت نخس )نیریش( ِتوالح :)امن ضقانتم( سکوداراپ -

.دراد يزیمآسح مرگ ریفص و وب ندینش -62

.تسا هتفرن راک هب تیب نیا رد يزیمآسح -

.دراد يزیمآسح درس سفن -

.دراد يزیمآسح وب ندینش -

.دراد هبلغ ینامسآ دُعب نافرع رد و ینیمز دُعب هسامح رد .تسا راکشآ )یمالسا بالقنا ةرود( هرود نیا رعش رد نافرع و هسامح حور63

:اههنیزگ ریاس یسررب64

ملاس نمثم زجر )      ملاس نمثم جزه )      ملاس نمثم زجر )

عف نتالعف نتالعاف / درک/ ده / اخ /تر /جه / ام /س /آ //نلعف نتالعف / بآ /ي / س / اک/ نیا /ب /و //عف نتالعاف :دش /ده /اخ / ح/ بص65

.تسا ینایاپ ياجه ندوب دنلب و لوا عارصم مراهچ ياجه( هزمه فذح رایتخا يراد لاؤس تروص رد هدمآ تارایتخا نایم زا و تسا ریز لکش هب ریز تیب عیطقت66

.تسا راشرس اضردمحم زا »هریمب اباب هگا« اما ،تسا روپنیما رصیق ناورداش روثنم راثآ زا »زتنارپ رد نافوط« و تسا تسردان »« ۀنیزگ ترابع67

.تسا )رذگهر اضر( راشرس اضردمحم زا يرگید رثا مان کچوک رجاهم :هتکن

.تسا »نلوعف ُلیعافم ُلیعافم لوعفم« نامه ای »فتسم لعفتسم لعفتسم لعفتسم« تیب نزو68

:اههنیزگ ریاس یسررب69

.درازآیم ار نآ لگ گرب یتح هک قوشعم ندب تفاطل رد قارغا :»« ۀنیزگ

ملظ زا هراعتسا :شتآ :»« ۀنیزگ

رب درد زا روگنا ۀخاش ندرک هیرگ ار سره ماگنه روگنا ناتخرد ۀخاش زا هریش ندیکچ تلع و دنادیم نآ ۀلان ار سابل ندرک هراپ يادص تلع رعاش .دراد لیلعتنسح عارصم ود ره رد :»« ۀنیزگ

.دنادیم ندب

:اههنیزگ ریاس یسررب70

.درادن ضقانت ناناج ياغوغ :»« ۀنیزگ

.درادن ضقانت مغ رهز :»« ۀنیزگ

.درادن ضقانت قشع نابایب :»« ۀنیزگ
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