
 .ناربج نوناق مرتحم ناگدننک تیاعر و زیزع يزابهش ياقآ زا ناوارف ساپس اب و مارتحا میدقت و دورد اب

 

 2225 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 سانش نابیتشک و حون ار یلو ره

 سانش نافوط ار قلخ نیا تبحص

 

 رن ياهردژا و ریش زا زیرگ مک

 رذح نک ناشیوخ ز و نایانشآز

 

 دنرب یم تراگزور یقالت رد

 دنرچ یم تا یبیاغ ناشاهدای

 

 دربراک یعقوم ،دوش یم شرافس اهنآ دایز ندناوخ هب و دنوش یم رارکت اه همانرب رد ًاررکم هک يدیلک تایبا نیا

 ای تیب اب هک مینک هبرجت ار یتیعضو هرمزور ياهراک رد نامدوخ هک دوش یم هدید هنیع هب ام يارب اهنآ یلمع

  .دراد یناوخمه انالوم زا یتایبا

 ههجاوم رد دایز لامتحا هب تروص نیا رد دشاب ام نهذ يهکلم هک میشاب هدرک رارکت يا هزادنا هب ار تایبا نیا رگا

 ار ینهذ نم بیرف یتحار هب و مینک هدافتسا اهرازبا نیا زا عقوم هب و مینک لمع هنوگرادیب میناوت یم اهتیعضو اب

 .میروخن

 .منک وگزاب مدرک هبرجت مدوخ هک ار یتیعضو کی دیراذگب

 

 لاوحا و عاضوا زا ندرک تیاکش و هلگ هب درک عورش میاهوم ندرک هاتوک نیح رد رگشیارآ .مدوب هتفر هاگشیارآ هب

 .دوب نونملا بیر و ملقلا ّفج زا اهنآ یهاگآان و یتیاضران زا یکاح یگمه هک تفگ شناتسود زا ییاه لوق لقن و

 میاه هدینش لوق لقن هب عورش تلفغ يور زا نیرق زا يریذپریثأت رطاخ هب مه نم متشگرب هناخ هب هکنیا زا دعب

 .مدومن مرتخد و رسمه يارب

 :دیسرپ مرسمه هک دوب میاه تبحص نیح رد

  ؟دراد يا هدیاف هچ اهفرح نیا ندرک حرطم 

 یعادت میارب قوف تایبا و ما هتفرگ رارق مرگشیارآ ياهتبحص ریثأت تحت نم هک میایب مدوخ هب هک دش ثعاب نیا

 .مدرک هبرجت ار دوب هدش اپب نم رد نیرق ریثأت هب هجوت مدع و نم تلفغ رطاخب هک ینافوط ًالمع و دش

 



 هک موش هجوتم و مربب یپ يدیلک تایبا موادم رارکت تیمها و موزل هب شیپ زا شیب ًالوا هک دش ثعاب هبرجت نیا

 هب هکیروطب ،دریگ تروص ام رد ،لیدبت ات دوش رارکت ردقنآ دیاب هکلب دشاب یمن زاسراک ،تایبا نیا نتسناد اهنت

 .میریگن رارق نامنایفارطا ياهتبحص ریثأت تحت یتحار

 

 و میوش لامک رادنپ راچد دایز لامتحا هب ،تایبا ظفح و دوخ يور راک یکدنا اب هک دراد دوجو مه لامتحا نیا ًایناث

 .نیرق هلمج زا دراذگب یفنم رثا ام يور دناوت یمن زیچ چیه هک مینک اعدا

 .دنک ناحتما ار ام ات دراذگ یم نامیور شیپ یتاقافتا ،ردق و اضق هکنیا زا لفاغ یلو

 

 684 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 یسخ یطاّیخ يوعد دنک نوچ

 یسلطا ،هش وا ِشیپ رد دنکفا

 

 خارف ِقاطلغب ار نیا رُبب هک

 خاش ود ار وا دوش ادیپ ناحتماز

 

 يدَب ره ِناحتما يدوبن رگ

 يدب متسر اغو رد ثّنخم ره

 

 روضح هب مینکن اعدا مه رگا و میرب یم رسهب لامک رادنپ رد ینهذ نم اب ام هک تسا بلطم نیا رگنایب قوف تایبا

 اهر دوخ لاح هب ار ام یگدنز یلو میناد یم نارگید زا رترب ار دوخ نام ساسا یب و چوپ تاروصت رد میا هدیسر

 میتسه یفاب لایخ لوغشم ،ینهذ نم رد زونه هک دنامهفب ام هب هک دروآ یم شیپ نامیارب یتاناحتما و دنک یمن

 .میوش یم بجعتم میرادن یگدنز فرط زا ار یمادقا نینچ راظتنا هک مه ام و

 

 :دنک یم هراشا ام ِيرایشه رب نیرق ریثأت هب انالوم مه ریز تایبا رد

 

 2865 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم

 

 يوش درم تفص هب ات رگن قشع ِخُر رد

 يوش درس ناشمد زک ،نیشنم نادرس ِدزن

 



 تروص زج ،رگد زیچ وجب قشع ِخر زا

 يوش درد مه وت قشع اب هک تسا نآ راک

 

 یناسنا هب ات میسرب ددجم تدحو هب ادخ اب و میوش نیرق یگدنز اب ،ییاشگاضف اب دیاب ام قوف تایبا هب هجوت اب سپ

 و درس ياضف هب ار ام هک يزیچ ای یسک ره اب ندش نیرق و ینیشن مه زا و تسادخ رظن دروم هک میوش لیدبت

 .مینک زیهرپ دناشک یم نهذ دولآدرد

 

 اب و درگن ینهذ يادخ کی لابند ینهذ نم اب و نکن یگدنز يوجتسج ،يرکف ياهتروص رد دیوگ یم نینچمه

 .نک توعد تزکرم هب ار ادخ يا هتشاذگ تزکرم رد ادخ ياجب هک ینهذ ياهتروص همه یفن و زکرم ندرک مدع

 .یشاب هتشادن قشع درد زجب يدرد و ینک ال ار تسا قح ریغ هچنآ ره ،هنارایشه درد ندیشک اب هک تسا نآ راک

 

 رکشت اب

 كرامناد زا یلع


