
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1معنی درس های ادبیات 

 (1) وسهراب رستم رزم

 .گوش کن هم را این شنیدی را دیگر هایداستان.  کن گوش را سهراب و رستم رزم داستان  اکنون     -1

 ،داد دختری تو به روزگار اگر دارنگه خودت نزد را این:  گفت و داد او به را[  مهره آن]      -2

 .بیاویز او گیسوی به روشن طالع و نیکو بخت با را مهره این     -3

 .ببند او بازوی به را پدر نشان این ،داد پسری تو به روزگار که شد گونهاین اگر و     -4

 .بود زیبا درخشان ماه مثل که شد متولّد پسری پادشاه دختر از گذشت، ماه نُه که وقتی     -5

 .اشتخندید و شاداب شد، تهمینه نام او را سهراب گذ[  ودکک آن ] که وقتی     -6

 .بود پسر زال، رستم، هیکل شبیه هیکلش و بود سالهیک کودک مثل[  درشتی از]  بود ماهه یک که وقتی     -7

 .کند مبارزه وی با بتواند که نبود کسی سرزمین آن در شد سالهده که وقتی     -8

 .هستی نریمان نژاد از و سام، پسر زال، نژاد از و  هیکل، رستم، هستیپهلوان قوی پسر تو     -9

 .استنشده خلق رستم مثل پهلوانی امروز تا کرده خلق را دنیا این خداوند کههنگامی از  -11

 .ه باشدپادشا جهان در کسی نباید ما از غیر دیگر باشد داشته وجود رستم و من مثل پسری و پدر که وقتی  -11

 .بماند مخفی ( سهراب پسر رستم است که این)  راز این باید :کگفت سپاهش پهلوانان به(  افراسیاب)  سپاه یفرمانده  -12

 .( عالقه پیدا می کند به او دل می بندد،)  شودمی او یشیفته جان و دل از وگرنه بشناسد را پدرش پسر نباید  -13

 .کشته شود ( سهراب ) جوان شجاع  این دست به(  رستم)  کهنسال شجاعِ پهلوان که شاید  -14

 .بکشید خواب در را سهراب شب یک رستم، مرگ از بعد  -15

 .نگو سخن من با او یباره در دیگر و بزن دار به ببر و بگیر را[  رستم ]  -16

 .بردار میان از را عدالتیبی و جنگ و بگذار کنار را دشمنی و کینه شمشیر و گرز این  -17

 .نشاند می ی منکنم و جنگیدن با تو عرق شرم بر چهرهو احساس مهر و محبّت میت به نسبت دلم در من  -18

 .کنم تالش بیهوده، خورمنمی را تو فریب من .گفتیمی سخن گرفتن کشتی از دیروز  -19

 .باشد خداوند خواست و فرمان که است چیزی همان کار پایان گیمبجن -21

 (2)سهراب رزم رستم و 

 .نمودند سرازیر را عرق و خون دیگریک بدن از و شدند درگیر هم با     -1

 .کوبید زمین بهمحکم  و کرد بلند زمین از را رستم و کرد دراز دست خشمگین فیلی مثل سهراب     -2

 .است سر رستم را از بدنش جدا کندخوون کشید و میبیر و تیز برّان خنجری     -3

 ،هستی شمشیرزنی پهلوانی و ماهر یاندازکمند و کنیمی شکار شیر که پهلوانی ای: گفت سهراب به[  رستم]      -4

 ،است پسندیده ما دین در این از غیر کاری و است دیگر ایگونه به ما آیین و رسم     -5

 ،زندرد و پهلوانی را به زمین میگیا دیگری کشتی میب که کسی     -6

 .باشد داشته دل به ایکینه او از که هرچند کشدنمی را او ،دهدمی شکست را او که بار اوّلین     -7

 .آمد خوشششد و از آن ها  رستم سخنانتسلیم  سهراب     -8

 .طرف دشت رفت به بگذرد آهویی کنار از که شیری مثل و کرد رها را او     -9



 .نبود هم رستم یاد به و شد شکار مشغول سهراب  -11

 .گرفت نیرو دوباره سرحال شد و و کرد راست قامت شد آزاد سهراب دست از رستم وقتی  -11

 .کند پیدا دوبارهجانِ  که ایمرده مثل رفت رودخانهجاری  آب طرف به حالیخوش با  -12

 .با خداوند پرداخت نیاز و راز به ابتدا و شست را بدنش و صورت و سر و خورد آب  -13

 .نبود آگاه سرنوشت از و کردمیو قدرت  پیروزی طلب خداوند از  -14

 .ترسیدمی و بود نگران برگشت نبرد میدان به رودخانه آن کنار از که وقتی  -15

 .آمد هیجان به جوانی غرور از دید را او شیرکش سهراب که وقتی  -16

 ...، ماندی درامان منه ی نجات پیدا کردی و از ضرب ( سهراب ) ی مثل منه از چنگال شیرک کسی ای: گفت گونهاین[  رستم به ]  -17

 .گرفت را سهراب گردن و پهلو و کرد دراز دست بود غمگین رستم  -18

 .نداشت مبارزه توانایی و رسید فرا سهراب مرگ .پشت سهراب خم شد -19

 .ماندنخواهد دانست سهراب هم بر روی زمینو خوب می کوبید زمین به شیری مثل را سهراب رستم،  -21

 .درید را آگاهدل سهراب پهلوی و آورد بیرون را تیز یخنجر فوراً  -21

 .نکرد فکر دنیا بد و خوب به دیگر و کشید آهی و پیچید خود به درد از[  سهراب]  آن از بعد  -22

 (.ترا سبب مرگ من قرار داد )  .داد قرار توکلید مرگ و زندگی مرا در دست  روزگار و(  تقصیر خودم بود )آوردم  خودم سر بر خودم را بال این: گفت او به سهراب  -23

 ،شوی گم هاسیاهی در شب مثل یا و بروی آب در ماهی مثل تو اگر اکنون  -24

 باشی، نداشته زمین به ایعالقه هیچ و بروی آسمان به هاستاره مثل اگر و  -25

 .از تو خواهد گرفت رام انتقام من مرده ام، ندببی وقتی مپدر  -26

 برد، خواهد خبر رستمبه  هم کسی مشهور پهلوانان این از  -27

 .آیدمی تو وجویجست بهاو  و استشدهکشته سهراب که  -28

 .رفت هوش از و شد زدهحیرت شنید را سخن این رستم که وقتی  -29

 پرسید، فریاد و ناله با آمد هوش به که وقتی  -31

 .(شود حذف پهلوانان میان از نامش ) بمیرد خدا کند که داری رستم از اینشانه چه اکنون  -31

 .دادی کشتن به بیهوده بازیلج روی از مرا که بدان رستمی تو که است چنیناین اگر: گفت او به سهراب  -32

 .سبت به من احساس محبّت نکردین ایذرّه تو امّا کردمراهنمایی هرطریقی به ترا من  -33

 .ببین رام روشن بدن واین کن باز را امزره بند اکنون  -34

 .کرد پاره را خودش هایلباس تمام ناراحتیشدّت  از ،دید را مهره آن و درید را او و زره جنگی لباس وقتی  -35

 .بود اش پر از اشکچهره و خاک از پر سرش که حالی در کندمی را خودش موهای و ریختمی اشک  -36

 .بریزی اشک و کنی گریه نباید است بدتر تو کار این که: گفت او به سهراب  -37

   .استبوده گونه اینمقدّر من  سرنوشت و افتاده که است اتّفاقی این .اگر خودت را هم بکشی، سودی ندارد  -38

 داستان خیر و شر

                            .گذاشت خودداشت،که آب همراه  را بیرون آورد و پیش شر با ارزشآن گوهر  فوراً -1

                                                                             .کن کن و تشنگی مرا با کمی آب برطرفمیرم حال مرا درکدارم از تشنگی می: گفت-2

 .بفروش مردی به من ببخش یاجوان یا از رویو شیرین را  گوارا مقداری از آن آب -3



   .دهمن تشنه لب ب هکمی آب بفقط و شمشیر وخنجر بیاور بلند ش :گفت-4

 .کنم را با کمی آب گوارا برطرف اتشنگی  لیرا کور کن وم سوزانچشم  -5

 .رفتقرار گ لبخیر تشنهه سرعت در مقابل چشمان ید خنجرش را بیرون کشید و بد گونهشر که این  -6

   .ناراحت نشدخیر غصه نخورد و  دن چشمکر و از کور چشمان خیر را کور کرد -7

   .که به او آب بدهد قصد رفتن کردکه چشمان خیر را کور کرد بدون اینوقتی -8

 .ابینا را تنها و بی چیز رها کردجواهرش را برداشت و مرد ن و ها  لباس -9

                             .چشمی که کور شده بود دقیقاً مثل روز اوّلش سالم شد  -11

                                              .استام بسیار زیادکه مال وسرمایهبه غیر از همین یک دخترعزیز، فرزند دیگری ندارم درحالی -11

 .رای ما از جان عزیزتر خواهی بودمند باشی باگر به ما و دخترما عالقه -12

                          .گزینمودت به دامادی این دختر بر میتو را به اختیار خ -13

                  .شویثروت مند دهم تا هر چه از گوسفند و شتر دارم به تو می -14

                                                                                   .اقبالتو بد  اقبال بودم ومن همان تشنه لبی هستم که جواهرش را دزدیدی امَا من خوش -15

 .دی و یاری و کمک بخواهخدا پشتیباناز که است کسی  خوشبخت. خواستخواستی مرا بکشی ولی خدا چنین نمیتو می -16

                                                                                         .است بخت و اقبالم، خدا را پشتیبان من قرار داد و اکنون هم مرا به پادشاهی رسانده -17  

                                                            .برد نخواهیوای به حال تو که بد ذات هستی و قصد کشتن دیگران را کردی؛ به همین دلیل جان سالم به در -18

 . دادم انجام را کارم این بد بر اساس ذاتیا ) به خودم بدی کردم هر چند که کار بدی کردم امَا تو به کار بد من نکن زیرا من  ،ه من امان بدهب :گفت-19

 پیشاتفاقات بد برای تو  یا فقط) شر می رسانی  اندیشی است اما تو آدم بدذاتی هستی و فقطاگر خیر آدم نیک :گفت-21

                                                             دآمخواهد

                                                                                    . کردهایش را گشت و آن دو جواهری را که در کمربندش جاسازی کرده بود پیدا لباس -21

            .بازگردانده شد شان، خیر،به صاحب ی قیمتیاین سنگها :نزد خیر آورد وگفت -22

 طوطی و بقّال

                             .داشت گویی سخنو آواز بقّالی بود که طوطی سبز خوش -1

        .نمودکرد و با مشتریان شوخی میاین طوطی از مغازه نگهبانی می -2

                    .کردماهرانه ادا میزد و صدای طوطیان را ها حرف میبا آدم -3

 .ل را ریخت های روغن گُاز قسمت باالی دکان پرزد و به سویی گریخت و شیشه-4

             .صاحبش از خانه آمد و با خیالی آسوده مثل ثروتمندان در مغازه نشست -5

                                .شد کچل طوطی سر ضربه اینای به سر طوطی زد که از اش پر از روغن شده و جای نشستنش چرب است ضربهمتوجّه شد که مغازه -6

                  .کشیدچند روزی طوطی حرف نزد و مرد بقّال از پشیمانی آه می -7

 (.بدبخت شدم . ) دکسب و کارم از رونق افتا  افسوس که :گفتناراحت بود و می[ بقّال ]  -8

                    .مکه بر سر این طوطی زد یآن زماندستم شکسته بود ای کاش  -9

                         .اش به حرف بیایدداد تا بلکه پرندهبه هر گدایی صدقه می -11

                                                                                           .بودهای ناامید در مغازه نشستهناالن مثل آدم زده وبعد از سه شبانه روز که حیرت -11

                      .اش حرف بزندتا شاید پرنده هر گونه شکلکی برای طوطی در می آورد -12



 .و طشت گذشت که سرش کچل بود ، مثل پشت کاسهجا میگدایی بدون کاله از آن-13

         ی،زد که آهای فالن را صداگدا کرد و  بالفاصله شروع به گفتن طوطی -14

 .ریخته ایهای روغن را مثل من شیشه تو هم شاید ؟کچالن پیوستی هب تو چرا کچلی و چرا -15

                                                                      .بودخندیدند زیرا او مرد درویش را مثل خودش تصوّر کرده طوطی کردن مردم از مقایسه -16

                                                                                        .کنیدهای پاک مقایسه نکن هر چند که ظاهراً مثل هم رفتار میکار خودت را با کار انسان-17

                                                            .آگاه شداز مردان حقیقیِ خدا  گمراه شدند و کمتر کسیو اشتباه  ظاهر سه های از روینیا به دلیل همین مقاید تمام مردم -18

                                                                     .زنددهد و دیگری فقط نیش میی گل خورند امّا یکی عسل میهر دو نوع زنبور از یک محل شیره -19

                                                                                    .می دهد کند و دیگری فقط پشکلِشک خالص تولید میآب و علف خوردند امّا یکی مُ نوع آهو، هر دو -21

 .است یکی خالی و دیگری پر از شکرآب خورند امّا سرچشمه نوع نی از یک  هر دو -21

          . دارندچیزهایی که در ظاهر شبیه به هم هستند ، بسیار زیادند امّا در باطن بسیار با هم تفاوت  -22

 .دادی دوستدست  کسی هره ب پس شایسته نیست ،نددر ظاهر مثل آدم ستند کهشیاطین بسیاری ه چون -23

 در این گردد گشاده کعبه از  

  پیچید، دنیا در لیلی زیبایی شهرت مثل مجنون عشق شهرت که وقتی ـ 1

 .درمان دردش بسیار ناتوان شد درناامید شد و پدر (  مجنون) ـ بخت و اقبال هم از او2

 .اندیشی پرداختندبا او به چاره ـ اقوام برای برطرف کردن مشکل پدر مجنون3

 .گفتن کردنداندیشی شروع به سخنپدر مجنون را دیدند برای چاره که بیچارگیـ وقتی 4

 .شودی خدا برطرف میتن به خانهرفبا این مشکل فقط : ـ همگی یک صدا گفتند 5

 .کنندمی جدهس جاند و ساکنان زمین و آسمان رو به آنمی ک رطرفرا بتمام مردم دنیا کعبه نیاز ـ 6

 .روانی بر روی آن آماده کردتخت ا رسید برخاست شتری طلب کرد وـ وقتی که زمان حج فر7

 .یاد بر روی آن تخت نشاندو زیبایش را با تالش ز ـ پسر عزیز8

 .ی خدا شدمان دست به دامان خانهی کعبه آمد و مثل غالسوی خانهـ با دلی نگران به9

 .است مشکالت کردن برطرف جای جانیست عجله کن زیرا این( عشق ) انجام کارهای بیهودهجا مکان  ای پسر این :ـ به پسرش گفت11

 .ه من توفیق عطا کن که رستگار شومبیهوده نجات بده و بعشق خدایا مرا از : از خدا بخواه کهـ 11

 . کنام و من را از این بال و مصیبت عشق آزادـ به خدا بگو ای خدا حال مرا درک کن زیرا گرفتار عشق شده12

 .شنید اوّل گریه کرد و سپس خندیدـ مجنون وقتی سخن عشق را 13

 .ی کعبه را در دست گرفتدر خانه یزده از جای پرید و حلقهـ مثل ماری حلق14

 .به این درگاه پناه برده امای خدا من امروز : گفت می ،ی کعبه را در دست داشتی در خانهـ در حالی که حلقه15

 .این راه و رسم عاشقی نیست[  امّا ] ،عشق دست بردارگویند از ه من میـ ب16

 .ـ ذات و سرشت من با عشق پرورش یافته است و الهی سرنوشتی به جز عشق نداشته باشم17

 ،دهمات در پادشاهی قسم میبزرگیـ ای خدا تو را به خداوندیت و 18

 .زنده بماند( لیلی ) گر من زنده نمانم او به مقامی برسان که حتّی او  نهایتهب ،ـ که مرا در عشق19

 .تر کنام امّا مرا از این که هستم عاشقـ هرچند که به دلیل وجود عشق از خود بیخود شده21

 .من بگیر و به عمر لیلی اضافه کناست از قدر از عمر من باقی ماندهـ هرچه21



 .شنید ساکت شد های مجنون راحرف وقتی که. دادـ پدر به سخنان او گوش می22

 .ناپذیر داردو دردی درمانـ فهمید که شدیداً گرفتار عشق است 23

 درامواج سند

 .شدمی مخفی هاکوه پشت  آرامیبه در هنگامغروب، خورشید -1

 .یدشاپ می (سربازان )  داراننیزه و هانیزه روی بهخود را  زردرنگِنور خورشید   -2

 .شدشب مخفی می ی روشن روز در زیر سیاهیچهره -3

 .درآن شب تاریک حکومت خوارزمشاهیان در حال نابودی بود -4

 .شد خواهد خون غرق ایران صبح فردا کند تنبلی و کاهلی کمی امشب اگر  [با خود فکر می کرد  جالل الدّین ] -5

 .شدخواهد خون ی جیحون پرازی سند تا رودخانهاز رودخانه ،خون ایرانیانو ریخته شدن کشتار مغوالن ه سبب کشت و ب -6

 .دیدغرق خون می نابود ورا  ن، ایران کهو در آن شب تاریکغروب خورشید  ر سرخید -7

 .پایان عمر خودش را می دیدنگاه کردن به غروب خورشید،  با -8

 .شدکرد که اشک از چشمانشان سرازیرفکر می جالل الدّین درآن لحظه به چه دانست کهکسی نمی -9

 .شد نده ترسوز همانند آتشی سوزان به سپاه مغوالن حمله کرد و ازآتش هم -11

 .دده بوقیامتی بر پا کر جنگید که گوییمی چنانتیرها و درخشش شمشیرها در میان بارش  -11

 .به فکر کشتن چنگیز بودکشت و کشتار فراوان، ن آن میادر -12

 .کردکشتار میبا آن شمشیر تیز و کشنده در میان سپاه مغول  -13

 .گرفتها را میجای آن چندانکشت، دو میمغوالن از ولی هرچقدر که  -14

 .رقصیدندمی انگار که ایگونهبه ،افتادمی سند یرودخانه هایموج روی بر هاستاره بازتاب -15

 .غلتیدندمیبر روی هم  سند یرودخانهدر  هم سر پشت بزرگ هایموج -16

 .می رفتسیاهی شب به جلو ، در حالی که کف می کرد درپهناورسندِ خروشان و عمیق و  یرودخانه -17

 .بود که سبب آزار جالل الدین می شدهمانند سدّی  ی سند رودخانه هر موجی از -18

 (.زندگی اش را نابود می دید ) د دیمیرو به پایان  را عمرش ریخت واشک می -19

 ؛شبیه جیوه ، فکری به ذهنش رسید ی لرزانِهاکردن به آن موج با نگاه-21

 .فداکرد مملکت راه در را فرزند و زن باید که فرارسید شبی -21

 .نجات داد( مغوالن )  در مقابل دشمنان ایستاد و جنگید و وطن را ازدست دشمنانباید  -22

 .و از آن ها می کشت جنگیدبا مغوالن می سراسر شب ،ا لشکری کوچکجالل الدّین ب -23

 .اختاندرودخانه در دروی خودش را همانند کشتی اسبِ تن ،وقتی که لشکر مغول او را محاصره کردند -24

 ی عمیق گذشت،که پس از آن جنگ دشوار به راحتی از آن رودخانهوقتی -25

 «.گونه باشدفرزند باید این»: چنگیز به فرزندانش گفت -26

 .ها و مغوالن ایستادگی کردندگونه درمقابل عرباز ما در ایران بودند این کسانی که پیش. بله -27

 .این داستان را به این دلیل گفتم که امروز قدر وطنت را بدانی و آن را خوار نشماری -28

 .نده اشدکشتهکه ی یهاانسان بسیار چه  ،این سرزمینخاک هر وجب از  مراقبتِحفظ و برای  -29

                                         .نده ادر هر قسمت از این سرزمین چه پادشاهانی کشته شد ،که به دلیل عشق به وطن داندخدا می -31



 متاع جوانی

 کنی؟با این پیری چگونه زندگی می: روزی جوانی به پیرمردی گفت -1

 .فهمید نخواهی یر نشوی معنای آن راپیری در کتاب زندگی مثل حرف نامشخّصی است که تا پ: پیرمرد پاسخ داد -2

 پرسی؟ی پیری و ناتوانی میهای خودت سخن بگویی چرا از دورهبهتر است که از تواناییتو  -3

 .ادی در وجود تو باقی نخواهد ماندات را بدان زیرا جوانی مدّت زیقدر جوانی -4

 .دهمتوانی آن را مفت از دست از دست دادم تو اگر می و آسان جوانی را مُفتمن  -5

 .کرد اعتناییبی من به روزگار بیشتر[ اعتنایی کردم هایش بیو به روزگار و تجربه]ی جوانی غرور ورزیدم هرچقدر من در دوره -6

 .، غفلت کردمغنیمت دانستن آن در هنگامروزگار به این دلیل جوانی مرا از من گرفت که  -7

 ناله ی مرغ اسیر

 .ر می دهدس ناله ،زندانی منِ مانند ه در قفس آواز می خواندپرنده ای کو  ی من به خاطر وطن استها ناله -1

 .من به سوی دوستان آزادم ببرد از باد صبحگاهی می خواهم خبری از -2

 .شدخواهید گرفتار زندانی  منِمثل  گرنه شماو فکری بکنید هم وطنان برای آزادی خودای  -3

 .شود آن قدر برایش گریه کن که ویران شود زیرا خانه ی غم و اندوه است دست بیگانگان آبادکشوری که به  -4

 .کم ارزش تر است آن را پاره کن زیرا از کفن همود راه وطن به خون آغشته نش لباسی که در -5

 .است شیطان خود او که شدند مطمئن همه امروز اما دادیم قرار خود پادشاه مملکت این در را شاه علی محمدما   -6

 مرغ گرفتار

 .کنید حالید و مرا خوش قفسم را به باغی ببربلکه می خواهم ، م که مرا آزاد کنیدنمی گویمن  -1

 .کنید منقبل از این که دوره ی آزادی به پایان برسد از آن لذت ببرید و یادی هم از  ای دوستان آزاد به خاطر خدا -2

 .تماشای گل و الله و شمشاد می روید یادی هم از من گرفتار کنیدای دوستان آزاد وقتی به  -3

 .دیو به یاد من آزادش کنرده د آن را به باغی بداریدر  اسیر هرکدام از شما که پرنده ای -4

 .باشید کاخ ستمگرانر نابود کردن شما به فک، اگر خانه و زندگی من نابود شد چندان مهم نیست -5

 .مرگ شیرین باعث مرگ فرهاد شد، همین طور اگر خبر ویرانی وطن را به من بدهید باعث مرگ من می شودهمان طوری که خبر  -6

 .کنیدبا عدالت رفتار اکمان به خاطر خدا ای ح، ظلم و ستم جوانان را به کشتن می دهد -7

 .کنیدرا آباد ی خودتان اگر ظلم شما باعث نابودی خانه ی مظلومان شد، غیرممکن است که بتوانید خانه -8

 .، به جا آوریدثل گنجی از طرف خداستآزادی را که مشکرشما ، به زندان بیفتمه این بود کو سهم من اگر قسمت  -9

 مسافر

 .بود گفتند او آشنای ماوقتی که از این دنیا می رفتم همه می -1

 کردم؟ چه صحبت میباره ی  اما هیچ کس نمی دانست که حرف من چه بود، مخاطبم چه کسی بود و در -2

 دیده ور

 ، گفتند،تر بودی که از گل یاسمن هم لطیفسخنان های دانای بسیار زیادی در این دنیا سخن گفتند،انسان-3

 ؟ها سخن بگوید کجاستاز زیباییاما به من بگو آن انسان آگاهی که زشتی ها را ببیند ولی  -4

 

 



روریسَ    

 .دهد که خودشان سرنوشتشان را رقم بزنندی سروری و بزرگی میقوم به خداوند -5

 .ندارد کاری و برای دیگران کار کند، بدهد دیگران دست به را اختیارش که ملتی با -6

 دریا     

 .است به او گفت در آیین ما رفتن به ساحل دنیا حرام وقتینصیحت بسیار خوبی به فرزندش کرد یک نهنگ چه  -7

 .ماست یآشیانه زیرا دریا با تمام مشکالتش ،و از رفتن به ساحل خوشی ها بپرهیز بر روی موج های دشوار شنا کن -8

 الله ی آزاد

 .هستم آهو شبیه لحاظ این از  مکان من دشت است و .من الله ی وحشی هستم که خود به خود می رویم و بوی خوشم ذاتی است-1

 .شوم نمی سبز جا درآن است تنگ باغ محیط چون و ندارم جوی لب به نیازی و آورممی دست به باران طریق از را خودم آب -2

*** 

 .زیبایی چهره ام ذاتی است و چهره ی زیبایم به آرایشگر نیازی ندارد -3

 .هراسم می بیگانهوجوی یاری هستم و نه از نه به جست .ام و نیازی به کمک کسی ندارمام ایستادهمحکم روی ساقه -4

*** 

 .شوندهای آهو با دیدن من شادمان میآید و بچهبه قصد دیدن من به صحرا میهر روز صبح نسیم  -5

 .چرخند امن هستم و پروانه های زیادی عاشقانه دور من می من مثل چراغی روشن در گوشه ی این جایِ -6

*** 

 .است شده بوخوش تنخُ کنم و تمام صحرا از بوی خوش من مثل صحرایمن با برگ های سبز و گل سرخم چمنزار را زیبا می -7

 .است ناز و عشوه وجودم تمام و رقصممی شادمانیبا  -8

*** 

 .عشق  است سیاهی درونم بر اثر و از هیجان عشق است چهره ی من  یسرخ -9

 .استاز شهر بیرون رانده  دیوانه کرده ومرا با جاودی خویش عشق به بیابان عادت کرده ام و من آزاده و خوش حالم و  -11

*** 

.شوم من زیر بار منّت کسی نمی روم و به چمن زار و گلستان وابسته نمی -11       

.میرم شوم و آزاده هم میولد میآزاده مت .ه سرشت خود می نازم چون آزاده امب  -12 

*** 

 آدمی هست عالمی،تا هست تا

 .نابود می شود امّا من هرگز باور نمی کنم دشمن هر لحظه روبروی من می ایستد و می گوید این زبان فارسی تو به زودی -1

 .آنقدر زیباست که به من جان می بخشد و از صدای دلنشین آن زبان در دهان می رقصد و چشمانم بینا می شود زبان فارسی -2

 .کوهسار زیباست ی مثل الله های دامنهزبان فارسی  -3

 .( بسیار شیرین است ) از بار شکرست زبان فارسی -4

 .است ربهاتر و عزیزت صیحت های مادر گراناز نزبان فارسی  -5

 .و بوی خوش خود را از ریحان می گیردزیبایی اش را از گل بنفشه زبان فارسی  -6

 .است مثل آب چشمه صاف و مثل آب رودخانه شادابزبان فارسی  -7

 .مثل سبزه های بهاری لحظه به لحظه به من تازگی می بخشدزبان فارسی  -8



 .و جذّاب است امثل صدای آبشار دلربو  خوشایند استمثل صدای بلبل زبان فارسی  -9

 .شادابم می کند .بسیار خوشحالم می کند با شیرینی خالصش، با زیبایی و حرارتش، با هیجان و زیر و بم خودش که مثل امواج رودخانه است، زبان فارسی -11

 .تمام وجود و اعتقاد مرا شکل داده است زبان فارسی -11

 .ماش سجده می کن زیبایی هر لفظش  آنقدر زیباست که در برابرزبان فارسی  -12

 .مثل سپیده دم دوستش دارم .دارم مثل بینایی دوست مثل شعرهای رودکی، مثل اشتیاق کودکی، مثل خاک کشورم،زبان فارسی را  -13

 در مقابل من نابود شود؟ زبان فارسی باشم ومگر ممکن است که من زنده  -14

 .از اشتیاق باال و پایین می پرم .به خودم افتخار می کنم وقتی اسم زبان فارسی می آید، -15

 به نظرم می آیدوری عرای مشهشُبا بردن نام زبان فارسی،  -16

 .امو سروده شعرهای عاشقانه پدید آورده  فارسی،ا این زبان ب -17

 .هدیه کرده ام به مردم جهان به زبان فارسی را دنیایی از عشق نصیحت های سعدی و با شعرهای حافظ،با  -18

 .از من ایراد نگیر !دشمن سرگردان مشو -19

 .همیشه زنده خواهد ماندعاشقان زبان فارسی،  به زبان فارسی در دل این عشق ،نیایی برپاست و انسانی وجود داردتا زمانی که د -21

 پایان                                                                                                         
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