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تسوت ِمان نخس عورش ادخیا

تسوت ِمارآ هظحل ره هب مدوجو

رارق گبیدر تدا وی مان زا لد

رانک رد ارم ی شاب هکنوچ مشوخ

ما دیهد ملد اررد وت روضح

ما یهد تسرپ مه ار وت موادم

ی تسه نوتتمدخ زعیمز،رد سبیرا ناراکمه ، ناتسود تمدخ مراد بدا ضرع سالمو

« رنه «میهو سرد ، مشش یبدایتا سررب ماب

ییدو امرفب ی هارمه شابیدو هتشاد لمحت لبق تاسلج لثم مدنمشهاوخ ، مناتسود

وسا ندرک حرطم تهج دوش می هتشاذگ ناتسود یرا تخا رد تقو دوب هکالمز اج ره

ناشت ال

رنه میهو رعش هدنس وونی رعاش ی گدنز رب خالهص روطب شابیم، هتشاد ی سررب باتاد



رنه هويم – مهدزناپ سرد یجان مناخ و ازريم بانج ناسردم – یروشک مشش هیاپ ناملعم تاالر

مهدزناپ سرد – رنه هویم

یدی شروخ 1285 دنفسا 25 یرد ماصتعا ورپین هب فورعم ی ماصتعا هی دنشخر

ی ماصتعا فسو ی شردپ دمآ. ندیا ربتیزهب رهش 1907میالدیرد سرام 17 اب ربارب

روده رخاوا روهشم نامجرتم و ناگدنس یوونی مان لا جر )زا کلملا ماصتعا ینای( تشآ

رتخا شردام . درک می رشتنم »ار ی«راهب بدا همانهام نامز نآ ورد دوب راجاق ی

ی"زا روش هب" صلختم و هلا دِعلا مّدقُم هب بقلم ین سحلا دبع میازر دنزرف ی حوتف

دوب. یناجی ابرذآو ربتیز لها ، راجاق هرود نارعاش ین سپاو

ویک دون و تس وودی رازه سلا .رد تشاد ردارب راهچ و دوب هداوناخ رتخد اهنت وی

یاب کدوک ورپینزا دمآ.زااینور نارهت هب هداوناخ اب دوبن یبیش کدوک ردحلایهک

ناداتسا وزا ردپ رانک اررد دشوبدایتا انشآ ی گنهرف اهی هرهچ و ناهاوخ هطورشم

یو سراف اهی نابز ی، کدوک نارود .رد تخومآ راهب ی ارعشلا کلم و ادخهد نوچ ی

ار دوخ یلی صحت مانهی .اپینا تخومآ لزنم یرد صوصخ ناملعم رظن یارزیر برع

درک. ردتیس هب عورش اجنامه ورد تفرگ نارهت رمآیاکیی هی سردم زا

هام راهچ و درک جاودزا فلا امهینو هللا لضف شردپ ی ومع رسپ 1313اب هام 19تیر
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ومعی رسپ ویاب یی وشانز .پیدنو تفر رهوش هناخ ، هاشنامرک هب جاودزا دقع زا سپ

هنارعاش یتا حور واب تشاد ی ماظن وخاالقی دوب هاشنامرک ی نابرهش ئریس شهک

. تشادن ماود هام ودونیم بیشزا دوبن راگزاس ورپین

.دیناو دوب یعلای ارسشناد هی ناخباتک رادباتک ی تدم ، رسمه زا یی ادج زا سپ وی

تلع یهب سمش ین1320 درورف مهدزناپ .ویرد تسا 2500بیت رب ویبغلا راعشا

هی ربقم رد مق رد هموصعم ترضح مناخ راوج ورد تشذگرد هبصح تباالهب

راگدنام مهیهش شدا وی دزرما ادخیشبی دش. هدرپس کاخ یهب گداوناخ

زا رعش ندرک ی نعم دنچ یآاهن،ره نعم و راعشا تفو رس ربیم ناتسود هزاجا حاالاب

رعش شناوخ ایزا هزات چیز راب وره دشاب توافتم اشید آزوم شناد و ملعم هاگد دی

م هداتسرف مناتسود تمدخ هک تسا این موهفم حلا ره لویهب دوش مهفیهد

. دوش ی

تمدخ رد لایار مجا ی سررب دعب ارمیونیسیمو بایتا مامت ی نعم ادتبا هتبلا

. دوب یم هاوخ ناراکمه

نبلایدپسیراد. ربت،راز روج ...............زا زور یکی غاب رد نشیدیدهک هّصق نآ -1

می نهلا تخس پسیراد ربت متس زا زور یک غاب رد نشیهدایدهک ار ناتساد ی:نآ نعم

. درک

راجن وهّرا نکش یهیمز ی.......زاتیهش خاش وهن دنام بیخونبی رگد هن نم 2-زک

وهن هدنام هنریهشای اربینم نکش مزه وتیهش راجن هّرا تسد زا یبیت:هک نعم

ای. هخاش

وت تس ونی دوب لصاح مسوم .....اکین سب مهین وت مرج هک هتسهآ ربت شتفگ -3

راب ار

تسا نداد میهو لصف هکاالن تسا وتاین هانگ : تفگوا هب هتسهآ یبیت:ربت نعم

ای. هدادن ی رمث لویوتمیهوو
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یسبی ،هیهم رحس ، غاب ردنآ هدوت دش ...... شوگ زا یربت ادص داتفا ماش،نی 4-ات

نآ رد حبص و دشن عطق و تشاد همادا نانچه یربت ادص بش یبیت:ات نعم را.

دوب. هدش عمج ایزاهیمز هدوت غاب

تفگ ونچین پسیراد تس رگبی ...... تخورفارب زااینمهیه دوخرونت وچ ناقهد -5

راب. رگد

پسیراد درک نشور هیمز نآ اراب شدوخ رونت ( نابغاب ) زرواشک ی تقو یبیت: نعم

. تفگ هرابود و درک رگیه

. رابدا شتآز نچین تخوس ارم مادنا گیتی.......... رگشتآ هیمزو، مدش هک 6-آخو

ارمای ندب ( رگمتس ) نازوس ماوندیای هدش دبتیل هبهیمز هک سوسفا یبیت: نعم

. دنازوس ی تخبدب شتآ ننچینرد

اروت هنوگ دبین درک چانیزیوت، هکنلای؟....... تسد ،زک هلعش وا دنخیدرب -7

.( راوخ راخ(

ی شزرا اکشیتمینکی؟بی ی سک هچ زا تفگ دنخیدو وا هب هلعش یبیت: نعم

. تسا هدرک یر قحو تسپ هنوگن ای اروت وت

تس نی شنتخوس زج ،هب ماجرف ومیهونیدرا....... دشک رب رس هک خاش 8-نآ

. راوازس

رت هتس اشی شماجنارس دهد منی لویمیهو دنک می دشر یهک تخرد نآ یبیت: نعم

دوش. می هدنازوس هک تس زاایننی

و هّکد رنه،این شورف ......ایمیهو ناسنا میهوی دَوُبَن تمکح و شناد زج -9

. رازاب

شناد رگا ناسنا ای تس نی تمکح و شناد چیزیزج ناسنا رمع لصاح یبیت: نعم

. تسا نآ هئارا تقو ایحاال هتخودنا ی رنه و
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تس ی دوس هن هک نک وکن رادرک ؟........ لصاح هچ هدوه بوی هدرکان ی هتفگ 10-زا

راتفگز

راک و لمع دراد افیهدای هچ دوش منی لمع نآ هب ایهک هدوه بی نخس یبیت: نعم

. تس ینی دوس لمع بی راتفگ رد هک هدب ماجنا تسرد و نک تسرد ار دوخ

راوشد وت راک دوب دزم، و لمع زور ...... وهموستلا زور و بشرگ درذگ ناسآ -11

فمید وراک درذگب ی رورپ یونت لبنت هب وت وسلا هام و زور و بش رگا یبیت: نعم

تسا نداد شاداپ و لا معا باسح زور هک تما قی زور ی، هدن ماجنا ترخآ یاربی

. دوش می راوشد وت راک

15 سرد تاملک ی نعم

متسو ملظ : روج -1

عضیف ناوتان راز: -2

:ریهشنبیدا نبو 3-بیخ

ماگنه تقو لصف : مسوم -4

رمث :میهو لصاح -5

هتشپ هپت : هدوت -6

هیهم:هیمز -7

سوسفا :خآ خوآ -8

شتآ هدننک نشور زورفا شتآ : رگشتآ -9

ی زور یسیه تخبدب : رابدا -10

قحیر تسپ : راوخ -11

اپینا راک تبقاع : ماجرف -12

زرواشک : ناقهد -13

هتس :اشی راوازس -14
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نادان : لهاج -15

مولعمان یایکچیز صخش هبیک هراشا 16-فالن:

درک تس:رگیه رگبی -17

تسا داضت راوشد و ناسآ ..... زور و بش مینا داتسا 

لوا هلمج داهن تلا سو وهم زور و بش ..... تفص راوشد و ناسآ 

مود هلمج داهن یو فاضا کرتیب وت راک 

؟؟؟؟ تسا هلمج دنچ 

هلمج ود

مود هلمج داهن پسیراد 

، تسه هلمج ود لوا تب ، مناراکمه زا نونمم هتسرد هلب 

دراد ی شخب ناج 

؟؟؟؟ لوا ردبیت دوجوم اهی هلمج عون ناتسود 

یهد شخب ناج وپسیراد ربت هب رعاش 

هراد مه داضت 

؟؟؟؟ لعف ود ره 

ی ضام ود اهینشیدیدونبلایدره لعف 

؟؟؟ لعف عون نشیدید، 

ی ضام 

ی شسرپ 
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ی شسرپ یو ضام لعف نشیدید، سپ 

؟؟؟ زور یکی

قید

قید؟ عون 

نامزد قی

مسا زور ..... تفص یکی

نامز یوقید فصو کرتیب 

تسا اوژهی(راز)قید

پسیراد؟ 

داهن 

؟؟؟ لوا ردبیت دوجوم آاریه

یص خشت 

ی شخب یت صخش 

ی شخب ناج 

پسیراد نلایند

تسا تسرد نوش همه ، یگمه رب نیرفآ

**********************************************************
*

لکی: هاگن ردیک لوا بیت

نبلایدپسی راز ربت روج زا زور یکی غاب رد نشیدیدهک هصق «نآ

راد»

ی شسرپ یو ربخ هلمج 2
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لوعفم ← هصق نآ

ی ضام نشیدید←

طبر فرح ← هک

هفاضا فرح ← رد

ممتم ← غاب

نامز ←قید زور یکی

ممتم ،ربت هفاضا فرح ← زا

←قیدحتلا راز

ی ضام لعف نبلاید←

داهن ← پسیراد

یص خشت ارآیه:

**********************************************************
**

هملک عون ؟؟؟؟ زک 

زا هک ففخم 

؟؟؟ عون (و) بیخونب

لوا هلمج داهن بیخونب.....

؟؟؟؟؟؟ « واو »

فطع 

ندنوخن مشش رد ور فطع هتبلا 
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؟؟؟؟ نکش یهیمز کرتیب:تیهش 

ی فاضا کرتیب 

ی فصو 

مود هلمج داهن ی..... خاش 

؟؟؟؟ مود ردبیت دوجوم ارایه 

ظنیر تاعارم ی شخب ناج 

بسانت 

ی شخب یت صخش 

میدش..... تفص نکش هیمز دوب هنوگن .....رگاای نکش هیمز صخش ی تیهش

یفمنیهنک صوت ار اوژهیتیهش نکش هیمز نمض رد

ی فصو میهش نکش هیمز درم هگب هگا اما یه فاضا منک رکف نکش تیهشهیمز

،هیمز خاش ....بینبیخ،نب، هراد ظنیر تاعارم اینبیت

نراد بسانت هخاشو بیخونب

اوژهونجرا تیهش

پسیادر یهب شخب ناج 

هک تخرد ندز فرح هب هدرگ ربمی گبیریمهک رظن رد لوا اببیت طابترا رد رگا 

. تسا هدنامن ونبی خاش وا زا

؟؟؟؟ راجن کرتیبهرا 

ی فاضا 

؟ دوب هلمج دنچ مود بیت ناتسود 

هلمجود 

هدش فذح مود هلمج لعف 
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**********************************************************
**

لکی: تروص

وهرا نکش یهیمز زاتیهش ی خاش وهن دنام بیخونبی رگد هن نم «زک

« راجن ی

دوش) یمی فنم لعف "هن" هملک ) هلمج 2

هفاضا فرح زا)← زک(هک

ممتم ← نم

←قید رگد

فطع فرح بیخونب،(و)←

ی) فذح لعف ← دنام ی)( خاش (هن طبر فرح و← دنام

ی فاضا کرتیب ← نکش یهیمز تیهش

ی فاضا کرتیب ← راجن هرا

هفاضا فرح ← زا

ممتم ←( راجن وهرا نکش یهیمز (تیهش

یص خشت و بسانت ارآیه:

**********************************************************
*

؟ دنتسه ی فاضا ود ره راجن ی هراو نکش یهیمز لا:تیهش ؤس

ا. قیقد 

؟؟ تسه هلمج دنچ بیت
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هلمج 4

هدش فذح مود هلمج لعف 

؟؟؟ شتفگ «ش»رد

تفگ وا هب

ممتم 

یید امرفب هزاجا رب، تقو گیرو تقو هک تسه زیدا ئزجیتا ردقن ای اعقاو ناتسود

ناتتمدخ متسرفب لکیبیتار تروص

**********************************************************
**

تس ونی دوب لصاح مسوم اکین سب مهین وت مرج هک هتسهآ ربت شتفگ »

راب» اروت

هلمج 4

( ممتم (ش← تفگ وا ←هب شتفگ

←قید هتسهآ

طبر فرح ← هک

( تسا ی فذح لعف ) لوعفم ← سب مهین وت مرج

لایه دنسم هکاین←

دنسم ← مسوم

دتتسه عراضم نمضرد ی طبر ییا دانسا لعف ← تس -نی دوب

ممتم ← وت هفاضا فرح یاربی نعم ←هب ار (ردایاجن اروت

یص خشت ارآیه:

**********************************************************
***
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ناروناج ناها یردگی شخب یت صخش ............ دامجو شایا یرد شخب ناج

؟؟؟ هلمج دادعت 

هلمجود 

دش ..... داتف نی

؟؟؟؟ ماش 

قید

نامزد قی

مود هلمج داهن یسبیرا ......هیهم لوا هلمج داهن یربت ادص 

ممتم و نامز ديق

نامز مهقید رحس 

دش؟ لعف عون 

يدانس ا

ی دانسا ی طبر 

نازوما شناد ارزا راظتنا همه این اشهاوخ ، تسه ی صصخت خیلی اثحب ناتسود

شابید هتشادن

ردبیت؟ دوجوم ارایه 

بسانت 

انکیه

داضت .... رحسو ماش 

؟ افطل یید امرفب مولعم 
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بسانت شوگ ادص 

وعفلایت تکرح نتشاد همادا انکیهزا نداتف نی شوگ یچیزیزا ادص 

بسانت ادصو شوگ .... بسانتو داضت ماشو رحس 

داضت انکیهمه مه سپ 

؟؟؟ نداتفا شوگ زا ادص و

ندشن عطق از هیانك 

نداتف نی

ادصورس ندشن عطق انکیه

راك ندوب اداهمدار

دراد همادا ادص نوا ینعی

ربتو یاهیهم رحسو ماش بین بسانت یه اراوادص ندوب مادم انکیهزا

دیهگ ندوب راد همادا ینعی ندشن عطق 

شو زاگ سپ ، دشاب نتشاد همادا انکیهزا نداتف نی شوگ زا ادص ی تقو هلب، 

ناتسود تسادص ندش عطق انکیهزا نداتفا

لکی: تروص

ی هیهم رحس غاب نآ رد هدوت دش شوگ زا یربت ادص داتف ماشنی «ات

سبیرا»

هلمج 2

هفاضا فرح ← ات

نامز ،قید ممتم ← ماش 

داهن ← یربت ادص 

هفاضا فرح ← زا
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ممتم ← شوگ 

ی دانسا لعف ← دش 

دنسم ← هدوت 

هفاضا ← رد 

ناکم ،قید ممتم ← غاب نآ 

←قید رحس 

داهن ← هیهم

تفص ← سبیرا 

ادص) ندش عطق انکیهزا نداتفا شوگ زا ادص وانکیه( داضت ارآیه: 

؟؟؟ تسا هلمج دنچ 

تس رگبی .... تفگ .... تخورفارب هلمج هس

؟ لوا عرصم رد داهن 

ناقهد 

پسیراد مود هلمج داهن ..... ناقهد لوا هلمج داهن 

نامز وچقید 

هدشن ركتار هكید ديپسارهك موس هلمج داهن 

هیهم؟ شقن 

ممتم 

: هیارآ 
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ی شخب یت صخش 

شندز فرح ديپسارو نتسیرگ رد صيخشت 

بسانتو ی شخب ناج 

شندز فرح ديپسارو نتسیرگ رد صيخشت 

********************************************************
**

لکیبیت: تروص

ونچین پسیراد تس رگبی تخورفارب زااینهیهم دوخ رونت وچ ناقهد »

« رابرگد تفگ

هلمج 3 

داهن ← ناقهد 

یهک تقو ی نعم هب ←ردایاجن وچ 

لوعفم ← دوخ رونت 

هفاضا فرح زااین←

لوعفم ← هیهم

ی ضام ← تس رگبی 

داهن ← پسیراد 

طبر فرح و←

نچین←قید 

←قید راب رگد 

یص خشت ارآیه: 

********************************************************
***
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؟ تسه هلمج دنچ بیت

موس هلمج داهن گیتی رگشت .....آ هلمج هبش . خوآ ..... هلمج بیت۳

هلمج هس 

تخوس .... مدش .... خوآ 

هلمج هبش وهی هلمج ود

؟ لوا عرصم داهن 

فوذحم نم

نم مپسیراد....

تس نی هلمج هبش هگم سوسفا : راکمه لا ؤس

هلمج هبش 

تسا تاوصا میهش.... شرامش هلمج دادعت رد هتبلا 

؟ دوجوم ارایه 

صيخشت 

هیبشت و صیخشت 

ونبیسید یهار بشت نکید فطل لوی تسرد هس ره 

? تساجك اش هيبشت 

گیتی رگشتآ 

بسانت شتاو هیمز

تخوسو هویمز رگشتا شتا بین بسانت 

به هبشم رگ شتآ .... هبشم گیتی
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اشت نتخوس رگشت ا مزيه داهر بسانت تيب انی

تسا شتا دننام ی گدنزوس رد ناهج 

بسانت تمسق هتبلا .... لماک قدیاق،

دنسم گیتی رگشت آ

..... هدش یه بشت گیتی رگشتآ هب پسیراد 

؟ رابدا شتآز «ز»رد

زا

شتآ هب رابدا رگو شتآ گیتیهب

؟؟؟ عون 

هفاص ا فرح 

اس هراعتس ا يتيگ رگشتآ 

**********************************************************
***

نچینز تخوس ارم مادنا گیتی رگشتآ هیمزو مدش هک خوآ »

« رابدا شتآ

هلمج 3

تاوصا ← خوآ 

طبر ← هک 

ی دانسا لعف ← مدش 

دنسم ← هیمز

طبر و←

داهن گیتی← رگشتآ 
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لوعفم ← ارم مادنا 

نازوس ی نعم ←هب تخوس 

نچین←قید 

یهی) بشت هفاضا ) ممتم ، هفاضا فرح ← رابدا شتآز 

هبشم ← رابدا هب، هبشم ← شتآ 

هبشم هب،گیتی← هبشم ← رگشتآ 

بسانت یه، بشت ارآیه: 

**********************************************************
**

هلمج راهچ 

3

لوا هلمج داهن هلعش 

. درک دنخید.نلای. .... هلمج هس 

؟؟؟ هکنلای «هک»رد

ی سک هچ 

تسا ی شسرپ 

؟ مهبم تفص ی سک هچ 

؟ هدش یه بشت گیتی رگشتا چیزیهب هچ 

. درك وخار هنوگنی روتاا هك دوب وت يزيچان 

ی فاضا کرتیب 

اس هراعتس ا
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هراعتسا سپ هدش فذح هک پسیراد 

دنازوس یهکگیتیارمی رگشت آ

نكش زيهم 

ی فاضا کرتیب هک.... تسد 

اربانب تسه پسیراد نابز زا رعش اهی هتفگ مامت ، تسام ثحب عوضوم پسیراد 

هشاب هدش فذح رارکت تهج هب مرظن ینهب

ردبیت؟ دوجوم ارایه 

هراد پسی تس گیتینی رگشتا نکش هیمز

یص خشت ..... داضت 

هراد انکیهمه

داضت دنخیندنلایند..... 

ربکتو رورغ انکیهزا شکیهد رب رس 

**********************************************************
***

لکی: تروص

اروت هنوگ دبین درک چانیزیوت هکنلای تسد زا هک هلعش ورب دنخید »

« راوخ

هلمج 3

داهن ← هلعشورب 

ممتم ← هفاضا ← تسد زا

ی شسرپ هکنلای←قید 

داهن ← چانیزیوت 

( لوعفم ار(وت وت 
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ی) فذح لعف )← درک راوخ ) راوخ 

یص خشت ارآیه: 

تسا عراضم مینلای لعف 

؟ تسا هلمج دنچ بیت

ادنامرما ناقهد و مدش مزيه هك سوسف ا هگيم هرابود و هنكيم هیرگ ديپسار لبق تيب 

زوسادن

هلمج ۳

ناتسود ودیرگ امش فطل زا مرازگساپس 

تس نی نیدرا دشکرب هلمج هس 

لوا هلمج داهن خاش نآ

؟ تسا ای هملک عون هچ «میهو»

هلمج رد ششقن هتبلا ...... لوعفم 

؟ دوجوم ارایه 

یه بشت 

بسانت 

لثمل ا برض 

هدش یه بشت هبمیهو رنه 

لثمل ا لاسر ا

تسه انکیه رازابو هکد 

ندرك دشر از هیانك نديشك رب رس 
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بقالدنیهد هک میمش هجوتم نم هزات چیازیخیلیجبلایار ناتسود شتسار 

امش تاع طاال زا نونمم ، مدوب

**********************************************************
***

لکی: تروص

نی شنتخوس زج هب ماجرف ومیهونیدرا دشکرب رس هک خاش «نآ

« راوازس تس

هلمج 3

داهن ← خاش نآ 

لعف ← دشک رب رس 

لوعفم ← میهو

←قید ماجرف 

هفاضا ← زج هب 

ممتم ← شنتخوس 

ی دانسا لعف ← تسا 

دنسم ← راوازس 

ارآیه:انکیه 

**********************************************************
***

؟ تخرد یند شکربرس ؟ هرادن یص خشت ؟؟ هرادن یه بشت داتسا : ناراکمه لا ؤس

یه بشت هبمیهو رنه 

دهد می ندرک دشر ی نعم اینهک

ن نئمطم زیدا هتبلا باال، دنلب چیزی هب هشب یه بشت شکیند،میهش رب رس 
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متس ی

میمنک رکف هبمیهو رنه 

هك هدشن ركذ يرنه آهخ

هراد یص خشت میمنک سح نم 

**********************************************************
**

هلمج 3

ردبیت؟ دوجوم آاریه

رنه شورف ایمیهو

یه بشت 

لثمل ا لاسر ا

« رازاب و هکد زا« روظنم 

راگزور 

ندرک یی امن رنه 

يگدنز و ايند هصرع رد يیامنرنه 

یشنکنیم نافرع زیدا

رنه ی هضرع لحم 

روز و يدرمز داير اهچن رايب 

هدب نوشن وتدوخ 

هراگزور نامه روظنم 

؟ هلمج هسارچ 
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**********************************************************
**

شورف ایمیهو ناسنا میهوی دوبن تمکح و شناد :«زج یلک تروص

« رازاب و هکد رنهاین

هلمج 3 

داهن ← ناسنا میهو

ادانم ← شورف میهو

بسانت ارآیه: 

( ناسنا یت قفوم تنیهج هک شناد و (ملع ناسنا میهوی 

رنه) و ملع ندش راکشآ لحم ) رازابو هکد 

**********************************************************
*

؟ همودک موس هلمج گبین میهش

؟ تسه هلمج دنچ 

4

هلمج هس

؟ تسا ای هملک هچ رادرک 

داهن 

هفوذحم شلعف ک یمش رخا ، شورف ،ایمیهو دوبن 

« نک وکن » لعف عون 
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يرم ا

*********************************************************

: یلک تروص

ز تسا ی دوس هن هک نک وکن رادرک لصاح هچ هدوه وبی هدرکان ی هتفگ «زا

« راتفگ

هلمج 3

هفاضا فرح ← زا

ممتم ← هدرکان هتفگ 

ی شسرپ ←قید لصاح هچ 

دوش) ی( فذح لعف 

تفص ← رادرک 

ی رما ← نک وکن 

**********************************************************
***

؟ تسه هلمج دنچ 

2

؟ دوجوم ارایه 

بسانت و داضت آاریه

بسانت آراهی

تما ی قزور ملتیحهب

ظنایر تاعارم 
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داضت وشدار و آناس

؟ ناتسود هتسرد هسات، دش ارایه سپ شابید هدنز 

داتسا هتسرد 

*********************************************************

: یلک تروص

« راوشد وت راک دوب دزم و لمع زور وهموستلا زور و بش رگ درذگ ناسآ »

هلمج 2

( فطع "و" هملک (ردایاحن داهن ← وهموستلا زور و بش 

←قید دزم و لمع زور 

ی دانسا ← دوب 

داهن ← وت راک 

دنسم ← راوشد 

( تما قی ،ملتیح(زور داضت ، بسانت ارآیه: 

*********************************************************

؟ داتس ا تس ين يتح ازرا هیانك درذگ ناسآ 

هتسرد هلب، 

داش شحور زوم ودنپا يلاع و ابیز هداعل ا قوف شاهرعش

ردآشریو نآ لماک حرش دنچ ،ره تسه هلمج هبش ثحبم ام، رخا ثحبم ، ناتسود

دوب مهاوخ نونمم یید امرفب یحی ضوت هگا لوی تسه دوجوم

عون ود اهرب هلمج ?نتسههبش

زا:ا دنترابع ادن فورح یصمیهدیم. خشت ادن فورح ارزا ادانم : ادانم -۱
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یا هتشون نحل هیچعالتمی)ینعیزا نودب )Ø اوژه، ی،یا،ایا،«ا»رداپینا

وشیم می هجوتم اماک

زا: دنترابع ی ئزج اهییک هلمج -۲

،مآین،هلای شاک ،ای شاک ی، کشاک اعد: و وزرآ اربی

اشوخ ، ابحرم هللا، کراب ، تنسحا هب،رفآین، یق:هب وشت اربی

داد،رفیدا،اوی درد،ردیاغ،ردیغ،ای :هآ، درد و فسات اربی

تفگش ، ابجع ، بجع هچ ، بجع :هب،هو، بجعت اربی

ناه ، راهنز ، ادابم ،االنام، ناما اربیبنتیه:

نابرق ،هلب مشچ ،هب مشچ : مارتحا اربی

یق:هلب،رآی،ای،ایوهللا دصت و لوبق اربی

هللا مْسِب ،یهللا، تکاس ، شوماخ : روتسد اربی

دنوريم راكب و.... وزر ا فسات نايب رباي هك نتسه اوصات يعون اه هلمج هبش 

دنتسه اه هلمج هبش وزج دانمامه 

دنوريم راك هب هلمج كی هلمج دعتاد شرامش رد وزگاهردنادنر. داهن اه هلمج هبش 

یم تمدخ رد دشاب وسلای ،رگا تسه مامت ، اتایاجن نم ثحابم ، ناراکمه ، ناتسود

. داتسا ید شابن هتسخ

دربیم ور هدافتسا یماهنیت رکشتم

رايسب میربيم ور هدافتس ا تیاهن امش ياهتش ددایا و تاكن از مركشتم يجان مناخ زیزع داتس ا

توق دخا امر زگساپس

صاصتخا ام همه اربی یهک تقو و تبحم زا منونمم اعقاو داتسا مهیهشعلای. لثم

میدین
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قوف ی هارمه یو راکمه زا نونمم ، بوخ راکمه و روبص مهیهش نوچ ، ناتسود

ی گمه راد هگن ادخ و شوخ بش ، نوت هداعلا

مرازگساپس داتسا ردتیس یرد گنهامه تباب یزا رکاش مناخ


