
 

 

 جنسشدرگ يهمانشسرپ

 )سمش ناوید 2500 لزغ ساسا رب(

 
 1 لاؤس

 ؟يدرگیمن مه وت ارچ ؟هشوگ نآ رد يدرسفا هچ

 ؟يدرگیمن مغ رب زج هک یسوحنم ِرکف وت رگم

 

 نیا هشیمه رگا .تسا هظحل نیا هشیمه .تسا هظحل نیا هشیمه .تسا هظحل نیا هشیمه :تسا اشگهار هلمج نیا ردقچ

 !ياهدرمژپ و ياهتفرگ لغب مغ يوناز تنهذ قاتا ياهتنم رد وت ارچ سپ دسریم ونهبون هشیمه مه هظحل نیا و تسا هظحل

 .یتسین دیوگیم نهذ هک يزیچ ره وت هک تسا مولعم .یتسین نآ وت دیوگیم تنهذ هک يزیچ ره هک ینادیمن رگم وت

 نامز بلاق رد تسا هتخادنا هلت هب ار هظحل نیا هکلب تسین هظحل نیا سنج زا درادیم نایب نهذ هک يزیچ هکنیا يارب

 .تسا ّمهوت کی نهذ لمع نیا سپ .تسا هظحل نیا هشیمه هک میتفگ لوا زا یلو .یتسه نیا وت هک دیوگیم ماگنه نآ

 اهمغ و ینهذنم نیا وت سپ .درادن تقیقح يدنوادخ تانئاک نوناق رد ینعی درادن تیعقاو ینعی ؟هچ ینعی ّمهوت ینادیم

 !يوش اهر و ینک هبرجت ار هظحل نیا ییایوپ یهاوخیمن ایآ ؟يدرگیم مغ یپ رد يراد زونه ارچ سپ یتسین شیاهدرد و

 ؟يدرگیم ییاشگاضف و يداش یپ رد هظحل نیا رد ایآ مسرپیم هرابود

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 

 

 2 لاؤس

 ؟ینوعرف ِلآ زا ارچ ،نارمع ِیسوم دمآ وچ

 ؟يدرگیمن مدمه ارچ ،مَدشوخ ِیسیع دمآ وچ

 

 لابند هب یناسنا رگا ینعی سپ .دنکیم بذج ار شدوخ دننامه یمدآ هک ارچ .تسا شخبدیما رایسب ینوناق بذج نوناق

 رگیدکی اب اهنآ و .دنکیم بذج تسا درد زا رُپ هک ار دوخ هباشم ناسنا ،دشابن اهیگدینامه زا شیمسج زکرم ندرک یلاخ

 یسیع و نارمع ِیسوم ینعی تسا تسُرُد مه نآ سکعرب .دنزادرپیم ینهذنم برخم تاصخشم يهیقب و تبیغ هب

 شزکرم شدوخ یمدآ رگا .دنتسه ینوریب يونعم نانیشنمه و ناسنا نورد يهدش یلاخ ياضف يانعم هب ود ره مدشوخ

 روضح هب هدنز عمج و يونعم ياههزومآ مدمه و نیشنمه ،نیرق وت ایآ .دوشیم دردیب ياهناسنا بذج دشاب هدش یلاخ

 ؟يدرگیم

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2



 

 

 

 

 3 لاؤس

 یتسکشب دهع یتسس ز ،یتسب اهدهع قح اب وچ

 ؟يدرگیمن مکحم ارچ ،نازابناج ِدهع ِلوق وچ

 

 هب هک هچنآ سنج زا هن و میتسه ریذپانفیرعت سنج زا ام هک دوب نیا نامیپ ؟دوب هچ نامیپ .میتسب نامیپ دنوادخ اب ام

 هک ام هک دییوگب ام هب امش میتفگ ییایند نیا ياهیگدینامه هب هک یتقو ؟میتسکش هنوگچ ار نامیپ .دیآیم نامنهذ

 .میتسه هک ام دنیوگب ام هب هک میتفگ مالقا نیا يهمه هب نامکردم هب نامنیشام هب نامهناخ هب نامرسمه هب .میتسه

 تّیوه نآ زا و میراد نهذ رد هک ار هچنآ هظحل نیا رد نونکامه ینعی میشاب زابناج دیاب ام .دنیوگب دنناوتیمن اهنآ

 یهاوخیم ایآ .مینک دازآ ار نآ رد هدرکریگ ناج میزادنایب ار نآ رگید زیچ ره هاوخ و هجوت و دییأت هاوخ ،درد هاوخ میهاوخیم

 يزابب لمأتیب ینعی ؟يدرگ مکحم يزابناج رد هظحل ره مه تدوخ و ینک راوتسا روضح مکحم يهدولاش رب ار تایگدنز

 .ادخ هب ار ینهذنم

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 

 4 لاؤس

 يزاس یهر خبطَم ره هب ناشوم نوچ كاخ ِنایم

 ؟يدرگیمن مَراط نیا رب ناناطلس ِدننام ارچ

 

 هک یکدوک يارب دنراد رگیدکی ناتسدردتسد سیلبا و هدینامه يهعماج ینعی .تساهیگدینامه نتخپ يهناخزپشآ ناهج

 مینک زاب ار اضف هظحل نیا رد نهذ موجه لباقم رد هک میریگن دای ام رگا .دنزپیم درد و یگدینامه تسا هدش دلوتم هزات

 ناگرزب دننام هب میدوشگ ار اضف رگا یلو .میهاوخیم تّیوه یگدینامه کی زا و میوریم ایند يهناخزپشآ هب شوم نوچمه

 زاب مدآ ار اضف یسک تشُرُد فرح لباقم رد هک نیا ایآ .مینکیم یناطلس روضح ياضف نامسآ رد یسراپ نیمزرس بدا

 یمدآ هکنیا ایآ .تسه هک هلب .تسین یناطلس ،دسریم بیسآ ینهذنم هب اهنت هکلب دسریمن یبیسآ وا هب هک دنادب و دنکب

 لاح هاشداپ یمدآ هکنیا ایآ .تسه هک هلب .تسین یهاشداپ و یناطلس دشاب يرازگرکش رد قرغ هظحل نیا شمارآ رد

 يهدش زاب ياضف نامسآ نیا رد ارچ سپ .تسه هک هلب .تسین یهاشداپ ،دننکن نییعت ار وا لاح نارگید و دشاب شدوخ

 ؟يدرگیمن تناطلس لابند هب نورد

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 



 

 

 5 لاؤس

 يزاوآ و گناب يارب اهرَد رب هقلح نوچ ارچ

 ؟يدرگیمن مرحَم یمَد نادرَم يهقلح رد ارچ

 

 .گند و گند ،گند ،گند .تسا رَد رب يهقلح نوچمه ،دزادنایب هلصاف شاهرکف نایم دناوتیمن هک ادص و رس رُپ نهذ

 دیسرپب ناتدوخ زا .تسا يونعم عمج ای و هقلح هب نتسویپ لحهار .تسیچ لحهار ینادیم .دنوشیمن عطق اهرکف يادص

 ؟يدرگیم شراعشا هژیو هب انالوم ياههزومآ رود هب ار يدایز نامز زور رد ایآ ؟دنتسه یناسک هچ ناتناتسود

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 
 6 لاؤس

 ؟یحاتفم ِرادنمشد وچ ،دیاشگب هتسب هنوگچ

 ؟يدرگیمن مهرَم رب وچ ،ددرگ هِب هتسخ هنوگچ

 

 ینعی رادنمشد ام رگا ،میایب نوریب لمع و رکف يرارکت ياهوگلا يهخرچ زا ام و دوشب زاب ینهذنم يهتسب ِرد هنوگچ

 هنوگچ .تسا هظحل نیا قافتا اب هجاوم رد ام میلست و هدش هدوشگ ياضف دنوادخ دیلک .میشاب دنوادخ دیلک اب هدننکینمشد

 یگدنز رد میاهدرک هبرجت ام يهمه .دبای ییاهر تسا هدش هتسخ ینهذنم چوپ ياهلحهار زا هک ام دولآدرد و یمخز نت

 ینعی سپ دش رتشیب مه نامدرد شسکعرب هکلب دماین تسد هب اهنت هن میتفر شمارآ و يداش لابند هب نهذ اب ردقچ هک

 ؟میراد بلط هک میمهفب هنوگچ .میشاب هتشاد ندش هدنز ِبلط هک تسا نیا اود ؟تسیچ اود .میتشگیمن اود و مهرم رب ام

 و مهرم رب وت ایآ .دگنلیم بلط سپ تسین انالوم ياههزومآ ياتسار رد رگا .میرگنب زور رد طسوتم روط هب ناملامعا هب

 ؟يدرگیم اود

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 

 7 لاؤس

 دشاب وا ِهار ِكاخ هک ،ناج يا دَوُب رس هگنآ رس

 ؟يدرگیمن مچرپ ارچ ،رَس يا شتیار ِقشع ز

 

 زاب اضف هک دنکیم راک ام يارب یتسُرُد هب نهذ رازبا ینامز .تسین رس دشاب مگ اهیگدینامه رد رگا ام ِنهذ ینعی ام رَس

 نیا یتقو .دوشب دنوادخ ِهار ِكاخ انالوم ریبعت هب ای .دهدب تسد زا اهیگدینامه زا ار دوخ یهاوخ تّیوه نهذ و دشاب هدش



 

 

 رد دوشیم يرازبا مچرپ نوچمه ام نهذ ینعی .دنُک عولط ام قیرط زا دناوتیم هک تسا یباتفآ دنوادخ دیایب شیپ تلاح

 و میلست اب زورهنابش لوط رد يدایز دصرد ات ایآ .دنکیم نایب ام قیرط زا ناهج نیا رد ار شدوخ هک دنوادخ ناتسد

 ؟يدرگیم دنوادخ ناتسد رد ِمچرپ هظحل نیا قافتا شریذپ

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 
 8 لاؤس

 ؟يدیجنرُت هَم ِشیپ هب نارابیب ِربا نوچ ارچ

 ؟يدرگیمن ملاع نیا رب نابات ِهَم نوچمه ارچ

 

 دیشروخ يولج هکلب درادن ناراب اهنت هن هک تسا يربا ینهذنم .تسا ناهج نیا ینادابآ ببس ربا ناراب و دیشروخ يامرگ

 یسک مییوگب رتناسآ ای تسا نتشادرب نکش و نیچ و ندرشف مه رد تخس ینعم هب ندیجنرُت .تسا هتفرگ مه ار یگدنز

 دننام هب وت هن ای ؟ياهنوگ نیا وت ایآ .دیوگیم شیاهدرد زا و ینکارپ درد هب دنکیم عورش دسریم يرگید ناسنا هب هک

 زور رد نیبب .هن ای ینابات هام ایآ ینادب یهاوخیم .یتسه ،دسریم همه هب هقیاضم و بصعت نودب شرون هک ینابات ِهام

 ای و تدوخ يور ندرک راک يارب ار زور رد تنامز زا ردقچ ای و ینکیم زاب اضف هتسباضف ياهناسنا لباقم رد رابدنچ

 ؟يدرگیم ایند نیا رد نابات هام لثم ایآ مسرپیم هرابود الاح .ینکیم جرخ مدرم هب يونعم تمدخ

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 9 لاؤس

 یفرح ورَد دنیب مک هک شتسد دَهَن اجنآ ملق

 ؟يدرگیمن مک یفرح وت شحیحصت ِقشع زا ارچ

 

 اج هب ابیز یحرط ای و دسیونب یبوخ هب دناوتیم ینامز ملق .دوشیم ناهج نیا رد دنوادخ ِملق ،ناسنا يهدش هداس نهذ

 نتشادن راک ینعی یفرح مک .دشاب هتشادن یحرط دوخ روصت رد شیپ زا ای و دسیونیم يزیچ هچ هک دنکن لاؤس هک دراذگب

 يرگید سک ره زا رتهب یگدنز و ادخ ینعی .تسا ام شنامهاو يارب یگدنز ِحیحصت هظحل نیا قافتا .هظحل نیا قافتا اب

 داجیا وحن نیرتهب هب ار هظحل نیا قافتا سپ ،دوب دهاوخ هنوگچ مندش ادج و ماهدش هدینامه زیچ هچ اب نم هک دننادیم

 رد و يراد قشع دنوادخ حیحصت هب وت هدنهدخساپ يا ایآ تساج نیا لاؤس لاح .موشب هدنَک یگدینامه زا نم ات دنکیم

 ؟يدرگیم یفرحمک روحم

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2



 

 

 

 10 لاؤس

 وت ِتسد ز زج دَیورن ناحیر و لُگ و ناتسلگ

 ؟يدرگیمن مَنرُپ ارچ ،هرهچ يا يراد همشچ ود

 

 و تسا طورشم ِنتشاد تسود ینهذنم رد اهناسنا و ناهایگ ،تاناویح ،عبانم هلمج زا نامفارطا ناهج اب طابترا داجیا

 لیلد هب اهنت ار اهنآ و تشاد میهاوخ تسود ار اهنآ ام اهنآ زا دسرب ام هب يزیچ رگا طابترا هنوگنیا رد ینعی .تسین قشع

 نآ هب ام رگا .تسا نتساوخن و قشع ساسا رب هک تسه مه ياهطبار ،طابترا نیا لباقم رد .میرادن تسود ناشندوب

 ناتسلگ هنوگچ تسا نیا لاؤس .مینایوریم ناحیر و ییابیز ،ناتسلگ ایند رد نامهطبار ره رد میبای تسد یقشع يهطبار

 زاین دیورب دراد مان قشع و هتشاک ادخ هک ياهیلّوا يهناد نآ ناهج نیا رد ناممرف و نامندب كاخ رد هک نیا يارب ؟میوش

 نیمه مه ام یمرفیب رد .دوشب دناوتیم يراج بآ و کشا نآ زا هک تسه مشچ ود ام يرهاظ تروص رد .تسا بآ هب

 و لمع نآ ینعی درخ و نارگید اب نامندوب یکی سح نآ ینعی قشع .درخ یمود و قشع یکی دنراد دوجو همشچ ود

 هظحل نیمه زا ایآ .دوشیم يراج رگید ياهناسنا هلمج زا رگید تادوجوم يارب ناهج نیا رد ام زا غیردیب هک یتمدخ

 ؟يدرگیم بآ رُپ نامه ای َمنرُپ

 مدرگیم .1

  مدرگیمن .2

 

 

 11 لاؤس

 مدآ رب دندرگ یمه ینودرگ نافاّوَط وچ

 ؟يدرگیمن مدآ رب هک ینوعلم ِسیلبا رگم

 

 زا معا ددرگیم ملاع نیا رد هک يزیچ ره .میرگنب مینکیم یگدنز نآ رد هک ییایند نیا و ملاع هب عیسو ياهظحل ایب

 زکرم ياراد یناسنا ای و یگدنز يهدننک تیاده يرایشُه نآ ینعی مدآ ترضح رود هب تادوجوم مامت و ینامسآ ِمارجا

 نتشاد هگن و میتسه سیلبا دادتما نهذ رد ام .دنرادروخرب ییالاب روعش زا ملاع تادوجوم سپ .دندرگیم یگدینامه زا یلاخ

 تسین دنکیم دشُر هچغاب رد هک یهایگ زا رتمک نهذ رد ام روعش ایآ .تسا ندوب سیلبا دادتما زکرم رد درد و یگدینامه

 ؟يدرگب دوشیم هدنز شدوخ هب مدآ رد هک دنوادخ درِگ یهاوخیم ایآ !میاهدیبسچ يدنباضف و نهذ هب هک

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 
 12 لاؤس



 

 

 ؟یشابیمن شوماخ ارچ ،يریگیمن تولخ رگا

 ؟يدرگیمن مزمز ارچ يراب ،ياهن هبعک رگا

 

 ارچ .بآ نیا ندرک يراج و ندوب هبعک زا تسا ياهنومن انالوم .تسا زاین روضح ياضف فرط زا یبآ هب ناهج رییغت يارب

 و یگدنز تسُرُد تیاده و هرادا يارب لقادح مه ام .تسا هدوب شوماخ شنهذ و یلاخ شزکرم هک نیا يارب ؟هبعک

 هب ات رگا .تسا ندوب مزمز همشچ لثم مینکیم تفایرد ام هک ياهکیراب بآ نیا .میراد جایتحا بآ نیا هب نامهداوناخ

 ایآ زونه ياهدشن هبعک نآ و ییایند ياههتساوخ زا يریگب تولخ و ینک شوماخ لماک ار تنهذ ياهتسناوتن نونکا

 ؟يدرگ مزمز يهمشچ لقادح یهاوخیمن

 مدرگیم .1

 مدرگیمن .2

 

 :یبایزرا

 ار همانشسرپ و لزغ نیا دشاب رتهب دیاش دوب رتشیب ای و 6 اب ربارب هدنهدخساپ يا ،مود يهنیزگ هب تیاهباوج دادعت رگا

 يدیلک دیاش عبر کی نیمه یلو دشکیمن لوط رتشیب عبر کی شندناوخ جنسشدرگ يهمانشسرپ .ینک رارکت هرابود

  .نهذ ندش شوماخ يارب دوشب


