
 . مراهچ شخب ،906 همانرب .نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب

 

 . هاتوک ياه مایپ و یباختنا تایبا اب هارمه .مینیبب میناوتب ار یگدنز يداتسا ات لیدبت تعنص : عوضوم 

 

 قشع دنوادخ مان هب

 

 .تخفن و ناکف ناک اب ،لیدبت تعنص -1 
 ریذپب تخفن ز ور تدهد ناج وا مد

 للع فوقوم هن تسا نوکیف نک وا راک

 

 1344 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ناکما دنوادخ هدارا اب تسا دوش یم و وشب نامرف نامه هک يدزیا مد اب هارمه ییاشگاضف اب ،دنوادخ لیدبت تعنص

 . يدام ناهج ینوریب ياه تلع اب هن .دریذپ یم

 

 . دنک یم راک هنوگچ یگدنز هکنیا نتسنادن اب ،لیدبت تعنص-2 

 دوخ ياه شدرگ دوصقم ایسآ دنادن زگره

 ابنان راک و بسک ای وا تسام توق نوتساک

 

 21 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تسرد ار ام ینوریب ياهزیچ وا ناکف و نک مکح شخرچ مینادیمن هک ناکف و نک و اضق اب ،دنوادخ لیدبت تعنص

 زاب ار یگدنز بایسآ شخرچ ریسم تمواقم و هزیتس نودب و ییاشگاضف اب ام طقف .زاب ار نام نورد ای دنک یم

 . ددرگ يراج ام رد یگدنز درخ ات هدرک

 

 . نهذ ياهتلع و ببس نودب و میقتسم تروص هب ،لیدبت تعنص -3

 میقتسم و تسا تلع یب نم راک

 میقس يا ،تلع هن مریدقت تسه

 

 تقو هب منادرگب ار دوخ تداع

 تقو هب مناشنب شیپ زا رابغ نیا



 

 1627 و 1626 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینعی ،دوخ ینهذ ياه لولعم و تلع نیناوق اب هن .دریگیم تروص ینهذ ياه تلع نودب ،دنوادخ لیدبت تنعص

 تداع رضاح لاح رد .دهد یم رییغت ار ام عقوم هب شدوخ هک تسا میقتسم تروص هب ام يور یگدنز ندرک راک

 ریدقت و دهد یم رییغت روضح يرایشوه هب ینهذ نم زا ار دوخ تداع هتسهآ هتسهآ و .تسینهذ نم ام رد یگدنز

 . تسا هدش انب هنوگ نیا وا یهلا

 

 . يرایشوه هدنز زا ینهذ نم یگدرُم ندرک نوریب اب،لیدبت تعنص-4

 دنک یم نوریب هدرُم هدنز ز نوچ

 دنت یم یگرم يوس هدنز سفن

 

 550 ،تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لاح .دروایب نوریب ار تسا هدنز یگدنز هک شدوخ دهاوخ یم نام ینهذ نم یگدرُم زا هک ،دنوادخ لیدبت تنعص

 . دنادرگ یم هدنز شدوخ هب ار ام وا میهاوخن هچ و میهاوخب هچ ام

 

 

 .يریذپ فاطعنا تیاهن یب و تمحر يور زا لیدبت -5 
 تسوت راک اوداعل اُودُر شدیوگ

 تسس قاثیم و هبوت ردنا وت يا

 

 منک تمحر مرگنن نآ نم کیل

  منت تمحر رب تسا رُپ متمحر

 

 

 اطع مهدب تدب دهع مرگنن

 ارم یناوخ یم وچ مد نیا مَرَک زا

 

 3187 و 3185 ،تایبا ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 و تمحر يور زا و .تمحر و تسا رهم رسارس هک تسینابرهم و تمحر و فطل يور زا ،دنوادخ لیدبت تنعص 

 هرابود و مینک یم شومارف هراومه هک درادن هجوت ام ینکش نامیپ و دب دهع هب و دنکیم کمک ام هب دوخ ینابرهم

 و تمواقم مدع و مدع زکرم اب دوخ هدارا و تساوخ اب هنابلطواد ام هک تسا بوخ اسب هچ و .میور یم نهذ هب

 . میدرگ زاب وا يوس هب هزیتس

 

 . یشوماخ و نهذ ندرک تکاس اب ،لیدبت تعنص - 6 

 شاب شوماخ نک شوگ ار اوتصنا

 شاب شوگ یتشگن قح نابز نوچ

 

 3456 ،تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نهذ اب هن ،دریگیم تروص نداد شوگ و يروبص و اوتصنا نامرف و نهذ ندرک شوماخ اب ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . ندرک لاوس اه یگدینامه زا هن و ،ندز فرح

 

 . یتسین اب لیدبت -7 
 تسا یتسین نوچ قح عنص هاگراک

 تسا یتمیق یب هگراک نورب سپ

 

 690 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب ندرک فارتعا و رارقا و یتسین و مدع زکرم و نورد تسا دنوادخ شنیرفآ هاگراک هک ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 تقو طقف و .شزرا یب و تسا هدیکشخ هک ینهذ نم یتمیق یب ياضف هن ،دشاب یم نام تاهابتشا و اه صقن

 . تسا ندرک فلت

 

 : لیدبت تعنص رد دیدج ناش -8

 درآ ون هویش کی تعاس ره و هظحل ره

 شنیشیپ هویش نآ ز رتردان و رت نیریش

 

 1227 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 



 هراومه هک تسا مدع زکرم و ییاسانش اب و .تسیدیدج راک و حرط و هویش رد هظحل ره ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . تسرپ هنهک ینهذ نم یگ هنهک اب هن .ددرگ یم داجیا رتردان و نیریش ياه هویش

 

 . ناسنا هب ییاسانش نداد و نهذ هب دیدج ماغیپ نداتسرف اب لیدبت تعنص -9 

 ناوج يا ،نت نیا هناخ نامهم تسه

 ناود دیآ ون فیض یحابص ره

 

 3644 ،تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 فلتخم ياه تیعضو ندمآ دوجو هب و نوگانوگ راکفا قیرط زا نامهم هظحل ره نداتسرف اب ،دنوادخ لیدبت تنعص

 تواضق و تمواقم اب هن و هزیتس و يدنب اضف اب هن ،دیآ یم دوجوب مدع زکرم و ییاسانش و ییاشگ اضف اب هارمه

 . ندرک

 

 . میلست و ربص و رکش اب هارمه لیدبت تعنص-10 

 ربص و رکش رد ماوت عنص قشاع

 ربگ وچ مشاب یک عونصم قشاع

 

 1360 ،تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یتیاضران و تیاکش اب هن ،دوش یم رادیدپ هظحل نیا رد يدنمتیاضر و يروبص و رکش اب ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . یگدنز اب يراکمه مدع و تس یگدنز قیاقح ندیناشوپ هک ینهذ نم

 

 ینیریش و یشوخ و يزاس برط اب ،لیدبت تعنص-11 
 دناد زار هک ره هک شاب شوخ

 دناشک یشوخ یشوخ هک دناد

 

 712 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 تروص ببس یب ياهيداش و مدع زکرم اب یگدنز یقیقح ياه یشوخ و یکانبرط اب ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . نآ ياهیگدرسفا و ینهذ نم یکانمغ اب هن ،دریگیم

 



 . ناسنا رد بلط داجیا اب ،لیدبت تنعص-12

 تسادخ ناگورگ وت رد بلط نیک

 تسازس یبولطم هب بلاط ره هکنا ز

 

 1734 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 شوج و بنج و هبقارم اب هارمه وا هب ندش هدنز فده و قوذ و قایتشا و یعقاو بلط درد اب ،دنوادخ لیدبت تعنص

 . یگدنز هب ندش هدنز و ندوب بغار و بلط نودب و یلیم یب يور زا هن .دیآ یم دوجوب یهلا

 

  .ردص حرش و طاسبنا اب لیدبت تعنص-13

 طاسب ام رهب درتسگ قح مکح

 طاسبنا قیرط زا دییوگب هک

 2670 ،تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . ینهذ نم ضابقنا و تیاکش يور زا هن ،تسا هدش هدوشگ ياضف قیرط زا طاسبنا اب ،دنوادخ لیدبت تعنص

 

 میا هداد تحرش هنیس نورد هک

 میا هداهنب تا هنیس ردنا حرش

 

 1067 ،تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 زا هک ینیب مدع و نوکس و توکس و ییاشگ اضف تیصاخ نامه هک ردص حرش قیرط زا ،دنوادخ لیدبت تنعص 

 . يدنب اضف يور زا هن و ضبق يور زا هن. دریگ یم تروص تسا هدش هداد رارق نام نورد رد دلوت يادتبا

 

 . ناسنا لیدبت رد تریغ - 14

 حور یبوخ رب تسا لقع تریغ

 حوُصُن نیا لیثمت و تاهیبشت ز رپ

 

 688 ،تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 و ،اه یگدینامه یگتشابنا و یگدیشوپ يور زا هن ،دوش یم رادیدپ هک تسا تریغ يور زا ،دنوادخ لیدبت تعنص

 . دنک بلج ار ام هجوت یگدینامهره هک دهدیمن هزاجا وا .دراد بصعت و تریغ ام يابیز حور و زکرم يور یگدنز

 

 . لیدبت ماگنه رد ریغص باب-15

 

 ریغص باب رد سدق یسوم تخاس

 ریحز موق رس دنرآ دورف ات

 

 زارفرس و دندوب نارابج هکنآ ز

 زاین و تسا ریغص باب نآ خزود

 

 2997 و 2996 ،تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هب ندش هدنز يارب نتساوخ يرای وا زا و کمک هب ندرک زاین ساسحا و يدنمزاین يور زا ،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . ینهذ نم ياه ندرک زان و يزاین یب يور زا هن .ددرگ یم داجیا وا

 

 طسب و ضبق هب ،لیدبت تعنص -16 

 ور هار يا تدیآ یضبق هک نوچ

 وشم لد شتآ تسوت حالص نآ

 

 3734 ،تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و یلد شتآ يور زا هن .دیآ یم دوجوب تسا ماغیپ يواح هک نورد تاضابقنا و اضق ا ب،دنوادخ لیدبت تعنص 

 . میاهدرکن زاب یفاک هزادنا هب ار نورد ياضف ینعی میهدیم رس هلان و تیاکش هک یتقو ،ینهذ نم تینابصعا

 

 . نیرق رثا قیرط زا لیدبت -17

 اه هنیس رد اه هنیس زا دور یم

 اه هنیک و حالص ناهنپ هر زا

 

 1421 ،تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 ،ددرگیم لقتنم رگید مه هب ام ياه يژرنا هک تسا بوخ نیشنمه و نیرق رثا قیرط زا ،دنوادخ لیدبت تعنص

 . ینهذ ياه نم اب ندرک تبحاصم قیرط زا هن و دب نیشنمه قیرط زا هن

 

 هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز ،تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو :نایاپ رد و 

 . دنکیم

 

 تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ز يا

 ؟تسیچ سرت نیا میحر و تسا روفغ نوچ

 

 3087 ،تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . دینامب ملاس و يژرنا رپ

 . امش رادهگنادخ ،نونمم یلیخ

 . نادهاز زا ،یتمالس ارهز 


