
 

 

 قشع ِلیس

 

 نُب رهش رد زورید .مدرکیم لغش لابند هب هدرشف روط هب هک تسا هام ود دودح و تسا هدش مامت ناملآ رد نم سرد

 .دش مهاوخن راک هب لوغشم اجنآ نم دایز لامتحا هب یلو دندوب رگهبحاصم یفیرش رایسب ياهناسنا .متشاد ياهبحاصم

 دوب نیا لاؤس .دنُک زاب میارب ار شدوخ 895 همانرب رد هدش ریسفت 480 لزغ ات دش ياهچیرد نارگهبحاصم زا یکی لاؤس

 و تسیچ لاؤس نیا هب خساپ منادیمن ًاتقیقح نم ؟دینیبیم اجک یلغش هدنیآ ِلاس جنپ ای هدنیآ ِلاس هَد رد ار ناتدوخ هک

 يزیچ اهنت منادیمن منادیمن منادیمن هک منزب دایرف دوجو مامت اب مهاوخیم دسرپیم ار لاؤس نیا یسک تقو رهً اساسا

 قشع مراد تسود مفارطا تانئاک هب و ناهج هب اهناسنا هب دوجو مامت اب مشاب هک یبصنم ره رد هک تسا نیا منادیم هک

  .مهدب

 10 رد ار ناتدوخ امش هکنیا لاؤس و .درادن انعم نامز مان هب یمومهفمً اساسا هک میاهتخومآ زیزع يانالوم ياهشزومآ رد

 رد و دراد ناهنپ دوخ نطب رد 480 هرامش لزغ هک يرتمهم لاؤس یلو تسین اشگهار دینیبیم اجک يونعم يهدنیآ لاس

 ینکارپ قشع لاح رد ایآ ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش هک تسا نیا دسرپیم ار نآ ام زا مه نآ تیب ره

 لاؤس ود تیب ره نایاپ رد نم و میوریم شیپ ار لزغ تایبا مه اب .ناهج نیا هب درد ندرک هفاضا لاح رد ای دیتسه

 اب دیاش مه تیاهن رد و .دنهدب تسُرُد تهج ام يونعم دعب هب مه و ام يدام دعب هب مه لاؤس ود نیا دیاش مسرُپیم

 :میسرب خساپ هب رگیدمه

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِلّوا لغلغ

 تسین وت ِيالَو زجهب لد نیا	رد هکنآ ِّقح	هب

 تسین وت ِيایلوا ز واک ،موشن وا ِّیلَو

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يزیچ مزکرم رد هظحل نیا رد هک متسه شلابند هب و مدنبیم دهع و مروخیم مسق دوجو مامت اب منابرهم يادخ يا

 ار مایپ نیا دراد هک ياهدنونش ره ینعی .مشاب هتشادن ار وت اب یتسود زج هب يزیچ تبحم ای و یتسود ای الو نم و دشابن

 .هن ای ؟دنکیم تفایرد ار دوخ تیوه يزیچ زا ایآ ینعی تسا تیوهمه يزیچ اب ایآ دسرپب دوخ زا دناوتیم دهدیم شوگ

 یهدب شتسد زا هدنونش يا وت هک تسه ناهج رد یسک ای و يزیچ رگا تسا ناسآً ابیرقت مه لاؤس نیا نتفای ِخساپ

 مسرُپیم ار لاؤس نیا دوخ زا هظحل ره رد نم .يریگیم تیوه سک ای زیچ نآ زا يراد هک نادب سپ دروخ یهاوخ هصغ

  .دوشن رادیب ینهذنم ات مهدیم خساپ ادخ هب توکس رد و ملد اب و

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 



 

 

 بآ ِمود لغلغ

 تسین وت ِيادف رگا ،مغیب مناج دابم

 تسین وت ِياقس رگا ،نشور ممشچ دابم

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 رد رگا .دش دهاوخ رُپ هودنا و مغ زا ماگنه نآ هک دشاب وتیب هک دُنکن ادخ دش زاغآ هک ياهظحل نیا رد مایگدنز اراگدرورپ

 ممشچ ینشور قشع ندنکارپ ینامتخاس هاگراک رد يزیرنتب هچ دشاب نتخیر ياچ هچ منُکیم هک يراک ره رد هظحل ره

 هتشادن رظن رد مرانک رد ار رترب رظان روضح مروخیم هک یبآ ناویل ره رگا .دسرب نایاپ هب مایگدنز هک تسا رتهب ،دشابن

 .تسا رتهب میارب گرم ات یگنشت مشاب

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِموس لغلغ

 تسا وت ِریغ هب رگا مدیما ،دابم افو

 تسین وت ِيارب رگا ،مدوجو داب بارخ

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 ياضف زج هب يزیچ هب رگا نآ اب ندش وربور يارب يراذگیم ملباقم رد اضق نوناق اب هک یقافتا يارب هظحل نیا رد رگا

  .یناف و دشاب بارخ مدوجو مشاب هتشاد دیما يرگید زیچ هب هدش هدوشگ ياضف زج هب رگا و میوج لسوت هدش هدوشگ

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِمراهچ لغلغ

 ؟تسا َوُت ِسکع هن نآ هک یلامج و نسُح مادک

 ؟تسین وت ِيادگ وا هک يریما و هاش مادک

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هک میراد رواب دوجو مامت اب ام رگا .تسا راگدرورپ زا ياهولج دیآیم ابیز ام رظن هب هک یندوب ره يدبلاک ره یمسج ره

 رد دنزیم رس یسک زا هک یقلَخ ره رد .درک میهاوخ هبرجت مه نامفارطا رد ار تیاهنیب نیا سپ تسا تیاهنیب دنوادخ

 دنوادخ .میرادیمرب تسد داقتنا زا و مینیبیم ار ادخ لامج و نسُح تیاهنیب يزیچ ره رد ياهشپ تکرح ره رد یهایگ ره

 یتقو هک دنادیم یسک ره ادگ ای دشاب هاش صخش نآ دنُکیمن یقرف .دنیرفآیم یسکره قیرط زا دهاوخب هک هنوگره

 هدش هدوشگ ياضف هب دیاب یتخس يریگمیمصت هچ يایقیسوم ياهعطق هچ ياهژورپ يارب یلحهار هچ دنیرفایب دهاوخیم



 

 

 .دشابن دنوادخ زا شاهمشچرس هک تسین هدام ناهج نیا رد یتقلخ چیه دیوگیم انالوم هک دنادب دنادیمن رگا و .دوش لصو

 !يربیمرس هب نهذ رد زونه هک سرتب يراد کش رگا

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِمجنپ لغلغ

 ددرگ نانمشد ِماک ملد هک هدم اضر

 تسین وت ِياضر زجب نم ِلد ِماک هک نیبب

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مراپسب ینهذنم تسد هب ار مایگدنز يهظحلهبهظحل ندش يرپس نم هک هدن اضر وت ،نم رد اضر يهمشچرس يا ایادخ

 .درادن اج يزیچ وت تیاضر زج هب نم لد رد هک نیبب ایادخ .منزب فرح وت اب میلست و ییاشگاضف قیرط زا هک مشابن دلب و

  .مبلطیم تّیوه دوخ يارب اهنآ زا هظحل نیا رد هک ییاهزیچ نآ مامت زا نم شنامهاو تسا مولعم هک مه وت تیاضر

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِمشش لغلغ

 تشذگ وتیب هک یمد ،ندرک مناتن اضق

 تسین وت ِياضق زج رودقم هک ؟هراچ هچ یلو

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 مغ و درد ام فارطا رد .تسا دوخ رد ببسیب يداش و روضح ظفح يونعم هار لیاوا رد ایند ياهراک نیرتتخس زا یکی

 نم اراگدرورپ .دزدب ار ام يداش زا ياهرذ دهاوخیم ،دشاب هدشن هاگآ دوخ یعقاو لصا هب یسک ره و دنکیم دادیب هصغ و

 يراج تینما سح رد ار ندوب قرغ نیا .منک يرپس تسناوت مهاوخن وت َرکِش يایرد رد ندوب قرغ نودب ار ياهظحل یلو

 ینک ارجا ترََدق اب و يریگب میمصت تیاضق نوناق اب وت ات ماهدامآ نم هظحل ره رد .منیبیم مایگدنز يهظحلهبهظحل رد

 .موش اهر ات مهدب لیم لامک اب ار یگدینامه نآ هک ماهدامآ نم .یَنکِب نم زکرم زا ار يایگدینامه و

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِمتفه لغلغ

 ؟يزرلیم هچ وا رب ،ار ناج وت زابب الد

 ؟تسین وت ِيادخ ؟دش هچ نک ادف ،زرلم وا رب



 

 

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 هچنآ هک دیوگیم میقتسم تیب نیا رد انالوم ،رود دزدنیب دیاب دریگیم تیوه نآ زا هک ار هچنآ هک تشاد کش یسک رگا

 الاب مه وت شندش نییاپ و الاب اب هک يزیچ ره رب يزرلیم يزیچ هچ رب ینادب یهاوخیم .نُک اهر يزرلیم نآ رب هک ار

 و نتفرگ یشوخ سح ،ندیسرت ،ندش نیگمشخ لثم .يوشیم دب هچ و بوخ هچ ناجیه راچد ینعی يوشیم نییاپ و

 دعب تاهدنیآ لاس کی و هام شش هک دوشن .ینک ادف ار تیاهیگدینامه هک ریگب میمصت نونکا نیمه زا هدنونش يا .هریغ

 .ياهدیزرل ندرک ادف رد وت .دراد ینعم کی اهنت هک دُنکن یقرف شلبق اب نداد شوگ روضحجنگ همه نیا زا

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 بآ ِمتشه لغلغ

 دنزرل نارگید وت رب ات دوخ رب زرلم

 تسین وت ِيارو ینمشد ار وت هک وت ِناج هب

 480 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 انعم کی اهنت .تسا هدشن یبوریال دنکارپیم انالوم هک یقشع ِلیس همه نیا زا تلد زونه و ياهدمآ لزغ نایاپ ات رگا

 و دهدیم مایپ نوریب هب نآ قیرط زا تاینهذنم و هدشن هداد لقیص هک تسه تلد يهنیآ يور رب ییاج زونه .درادن

 يهمانرب هب و شورفب ار يراد هک ياهناخ وشاپ شخبب ار يراد هک یشجنر وشاپ .دنزگیم قیرط نامه زا ار وت مه مدرم

 یهاوخرذع زا و ریگب لغب رد ار تدنزرف وشاپ ناسرب نایاپ هب ار دزیریم رهز نآ زا هک ياهطبار وشاپ نُک کمک تدوخ

 .تسا هدش مامت لزغ هک نُک يراک و وشاپ وشاپ وشاپ سرتن تتاهابتشا يارب

 ؟دینیبیم اجک يراک ِلاس هد يهدنیآ رد ار ناتدوخ امش .1

 ؟دینیبیم اجک رد هظحل نیا رد ار ناتدوخ امش .2

 

 يهبحاصم رد ار نیا نم .ياهرجنپ هن و دنامیم هتسب يرد هن .دنامیمن زیچ چیه و دربیم دوخ اب ار زیچ همه دیایب هک لیس

 ههقهق هب ار نارگهبحاصم هک دش يراب دنچ هبحاصم لوط رد یلو مدشن هدنرب ار راک هک تسا تسُرُد .مدید مايراک

 .موشب نیدمک دیاب دیاش متخادنا

 عورش يارب هک مراد یتیمانید .دوش بارخ نآ يور هدش هتخاس دس ادتبا هک تسا زاین لیس ندش يراج يارب یلو میرذگب

 يراج تیارب قشع زا یلیس یناخرچب رد رد هک ار نآ .تسا بلط دیلک تیمانید نآ .دنکیم بیرخت يدایز دح ات ار تدس

  .دنکیم يراج قشع لیس تیارب یهاوخیم قشع لیس وگب .تسا دنوادخ يهویش و نییآ تیهام نیا .دش دهاوخ

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب



 

 

  2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناملآ زا ایوپ


