


 ادبیات فارسی یازدهم فصل دوم

یتست - شرپ

؟دراد ییانعم یتسردان هنیزگ مادک-1

ندرب کشر :تریغ .کین ياهيوخ :لاصخ .برع :يزاتيورهدایز :طارفا .شتآ ۀنابز :باهتلا .یجراخ :یبنجا

مولعم :ررقم .يربارب :نزاوت .گرزب ةدرپارس :هگرخهزاجا :نذا .میظع :نارگ .یگدیروش :نونج

؟تسا ییالما طلغ ياراد هنیزگ مادک-2

سرپم الاب و دق نآ زازتها زنیب رونرپ شخر زا الاب و ریز

دینک زارتحا سنجان بحاصم زا هکتسا فرح نیا تبحص ریپ ۀظعوم تسخن

رآ شیپ ار نآ تستسه نآ کنآراذگاو نیه نآ تسین و نیا تسین

دینش ازسان نخسدوخ راسگمغ زکنم راذگقح لد دوبن ازس شنیا

؟تسا توافتم هیقب اب هملک مادک شقن ریز تایبا رد-3

وربوخ کیلم يا ار وا تفگوا شیپ دش بش تساخرب کلم نآ

درک شنادرگرس لاح رد دوخ وچمهدرد و قشع زا شوگ هب وا شتفگ هچ ات

دش رازیب رمک و تخت زا مه وادش رای وا اب و تفرگب وا تسد

ماد سبح رد دش وچ هناد دروخ یکماکخلت ار وا نک و امنب ماک

؟دوشیمن هدید یطخلامسر ای ییالما طلغ چیه هلمج مادک رد-4

.دش زیربت ۀنطلسلاراد یهار ناخدمحم اقآ شرافس هب و يدهعتیالو ناشن ياطعا اب ازریم سابع

.تشاداو باجعا و نیسحت هب ار نمشد ناوارف ياهتیمورحم مقریلع ،امش یناشفناج و يروالد

.دزیمن يراک هب تسد وا تساوخ و نذایب و تسنادیم دوخ يونعم ردپ و دشرم ار يو

.دوش هدرمژپ نآ مدع هب یهاگ و دیآ هزات نآ دوجو هب مولعم یتقو هب هک تسا نیعم هرمس ار یتخرد ره

؟درادن ییانعم بسانت "شاب نتشیوخ لاصخ دنزرف / شاب نکش هپس دوخ هب ریش نوچ" تیب اب هنیزگ مادک-5

سانشرهوگ دزن دوب یمارگساپسیب فک هب دتفا هچرگ رهگ

رزآ زا میهاربا و تسا راخ زا لگرهوگ هن يراد رگا يامنب رنه

دوزفین شردق یگدازربمیپدوب رهگیب تعیبط ار ناعنک وچ

يوج بآ یسک دیوجن شتآ زکيوگم شگنر ِز دیوبن لگ رگ هک

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدش صّخشم ةژاو يانعم-6

)ژد( مه راصح یلین دبنگ هدیشکرب نیووا لدع ناگوچ هدوبر نیمز يوگ

)دنلب دق( میوج بل رب هداتفا حدق اب هلال وچییالابدنلب تسم سگرن قوش ز

)نونج( يربن يدصقم هب هر رگا هللااب ذوعنتسا كانرطخ بجع یقیرط قشع قیرط

)تسرد( میتفگ اعد ار تمالس تتسم سگرن رود هبمیتفگ الص ار ناتسم هک ییوجیم هچ ام زا حالص

1

ادبیات پایدار



؟تسا لیلعتنسح دقاف تیب مادک-7

درک ایح وت فیطل يور زا هک تسادیپربا زا دکچیم قرع ياج رب همه ناراب

دمآ نیرسن و لبنس و نمس رب شاهیرگراهب ربا دید وچ مایا يدهعدب مسر

دش دهاوخ نآ زا و هار نیا زا دمآ غاب هب هکتبحص شدیرمش تمینغ تسا زیزع لگ

هایس منک يریپ تبیصم زا يوم نمدننک هیس تبیصم تقو هب اههماج نوچ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يورهبور کنامک رد هدش هتشون ۀیارآ-8

)بسانت( يراد ناتسوب هناخ رد هک غاب هب ورم / تسنیا دق و دَخ و شوگانب و فلز هک ار وت

)هیبشت( يراهب ناراب ةرطق لگ نمرخ رب وچمه / دنام هچ هب نیراگن يور قرو رب تقرع

)هراعتسا( ییابرب رگید هک تسین یلد رهش همه رد / اشامت و يوج بل و تسعامس و ارحص زور

)زاجم( يآ ناشیا دهع ردنا و يدهعدب هار نک اهر / تفلز رس دهع رد دننازابقشع یناهج

؟تسا صخاش دقاف تیب مادک-9

داد و ششخب هب ناهج زا دربب کین مان هکلدایرد ماوق یجاح وچ میرک رگد

نیبب وزاب تّوق رگنب ریشمش يزیتباتم رب رس کلف يا روصنم هاش دارم زا

لین هب دوبک بلس يدرک هچرگیجاح يا هن جح هب یتفرن ات

دازن هنامز ردام رنه ردوا وچ هکنآ دمحم اقآ یجاح

؟تسا تایبا ریاس زا رترود تیب مادک موهفم-10

یتسیرگب رمق و سمش و مجناقارف نیز یتسا فقاو رگ نامسآ

تسا یلاح لکشم هچ هک یناد هچ وت نارجه لاحتسا یلاس ممشچ هب و تفر نورب هتفه نیا مهام

دشن دننام وت هب اجنیا سکچیه سکچیهرهش رد متشگ و متشگ اجهمه یغارچ اب

تسین مرس ردنا يرگید ياوهتسین مرب رد لد مرب زا يرود وت

؟دوشیم هدید تیب مادک رد »هیبشت و سانج ،هیانک ،ییارآجاو ،بسانت« ياههیارآ-11

دنکفا دوخ اهرس ز رس اهنت زدرخ رکشل اب یبش ات ار یبش

دنکفا دور رد اپداب یتشک وچدنتفرگ شدرگ رب درگ رکشل وچ

دید نهک ناریا هدولآ نوخ هبماش نماد رد قفش بانوخ هب

تشگیم زیگنچ رس لابند هبکیرات تشد رد نوخ يایرد نآ رد

؟درادن دوجو صیخشت یبدا ۀیارآ هنیزگ مادک رد-12

.دنهد یم رس هنابش جاوما هک يزاوآ.تسا هتفخ هیاس رد هک تسا ياهرد يادص

؟دوشیم هدینش اه هخاش نابز زا ماگنه بش هک سوه رپ ییاههلان.دنرادیما و بش دورس ندناوخ هب نینچ ارم اهنیا

؟دوشیمن هدید یغالب ةویش تیب مادک رد-13

درکیم انمت هناگیب ز تشاد دوخ هچنآدرکیم ام زا مج ماج بلط لد اهلاس

اشگب ار يرد هناختب ز ،رادلد رایشیورد و ینغ هب كرابم زورون دیع

اپ هب هن مدرون هار شیوس هب ناج و رس هبیهد تابارخ ریپ رد هب هر ارم رگ

رادهزور ناکاپ تمه درکب يراکیلو لگ مایا زا مدوب هتفرگرب لد

؟ تسه ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-14

.دیشک تراهم تیاهن رد تاقیلعت و میامض اب ار ریوصت. درک كاپ مامت ي هنینأمط و راقو اب ار ملق رس مشپ و كرک

. ما هدرک نایب رطاخ نانیمطا ای تّیمزج اب ار اه نآ هک دوش رّوصت هن ات. دش راذگرب روشک یتشک ي هقباسم نیلّوا زور نآ
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..................تیب يانثتساهب تسا ناسکی اهتیب ۀمه رد »رسفا« يانعم-15

نمس و ورس رب داب كرابم بر ای شمدقمنمچ فرط زا دش ادیپ لگ ناطلس رسفا

نادُبهَپِسا زا دش یلاخ نایناروت رکشلبسا ز رپ رسفا ز رپ دمایب ناریا رکشل

تسا راسِف راوازس لهج سب ز هک رس نآمیلعت هب ملع زا دوش رسفا روخ ردنا

وز ِهالک كرت و کمایس رسفا زاناشن دهدیم هِمرس ره لاله لکش

؟تساههژاو مادک یناعم ،بیترتهب »دهم ،ییوگههیدب ،یگنادرم ،ماگ«-16

هواجک ،ًالاجترا ،بّصعتم ،زارفاياپهواجک ،ًالاجترا ،تریغ ،تاوطخجدوه ،ههادبلاب ،تدعاسم ،هوطخلمحم ،ههادبلاب ،تّیمح ،هوطخ

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-17

اجک هب ات تساجک زا هر توافت نیبباجک بارخ نم و اجک راک حالس

یتسجن زاب یکی و تسوت رد هیبعت دصتسّقح تیآ ِنت ۀّقح زا ضرق يدعس

یشاب شناور ورس وت وچ هک یناتسوبدنکن ناشیرپ گرب ابس داب شزگره

یتسباوص يدرک افج نیکسم نم رب هگنآ سپمتسویپ وت اب زج رظن متسه ات هک یناد رگا

؟تسا هدش هراشا »اهنت يرگزاغآ ،ازریم سابع« ةدنسیون هب ریز راعشا زا کیمادک رد-18

رهم هن مرآ شیاشخب هن مبوکبرهچواگ ةزرگ نیدب ار شرس

دوب راع میرعاش و یظعاو ظعو زتوکلم قیاقح رد دنک ریس وچ ملد

تسا ماش و حبص قلبا هگمارآ وتسا مان ملاع هک ار طابر هنهک نیا

تشهب هیسن ار وت و دقن ارم هس ره نیاتشک بل رب یطبرب و یتب و یماج

؟ دراد ییانعم بسانت ،تیب مادک اب » ار يربیب رم تسا نیمه دوخ ازس / ربیب ناتخرد بوچ دنزوسب« تیب-19

ماهدیرب ملاع همه زا هک نم هدازآزانم یگدازآ هب هتسب ياپ ورس يا

دازآ شاب ورس وچ دیاین تسد ز ترومیرک شاب لخن وچ دیآرب تسد ز ترگ

دنزیمن رذگهر هب انشآ يالص یکیمغ ریغ هب وردنا هک متس رپ تسا یهگ رذگ

دنز یمن ربت یسک رت تخرد رب هن رگاتسازس و مدننکفیب ،رب هن و مراد هیاس هن

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »تشگ« لعف يانعم-20

دوب لقعیال هلئسم نیرد لقع یتفمقارف درد ببس مسرپب هک متشگب سب

وت يارب زا مشکیم یَملاع لاقم و لاقناگتشرف سفن زا یمتشگ لولم هک نم

دنوآ و شومخ و هفخ نینوچنودرگ روج ز نیمز تشگ نوچ

دمآ شورخ رد غرم و دش زبس تخردياشگهفان داب و تشگ سفن حیسم اوه

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »رسفا ،نمیرها ،هرمث ،هگرخ« ياههژاو ینعم-21

مامِز ،ناطیش ،هویم ،گرزب ۀمیخناهاشداپ هالک ،تیرفع ،هجیتن ،گرزب ةدرپارس

بصنمبحاص ،تیرفع ،رب ،کچوک هگرابراهم ،سیلبا ،هناسفا ،گرزب ةدرپارس

؟دوشیم تفای رتشیب ،تیب مادک رد »هیبشت« ۀیارآ-22

وت هاگن زا ملد رهم دوزف ینعیطخ راهب زا تخر غاب تشگ زبسرس

مگنر همه زا تشگب كاپ نت ۀتخت اتتخادنیب سکع ناج ۀنییآ رد وت يور

نیا زا رتهب يرمث تبحم غاب دهد یکدارم لخن نآ زا مدیچ یسب شیع ةویم

دوبن ماد نیا رد هک یغرم تلاح رب ياوتسود ةّرط مخ تسا تاجن ماد ۀقلح
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؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-23

یشوغآ رد مربیم نامگ هک ياهتسشننم لد رد و ینم عبت قفاوم نانچ

یشوواچ راخ هب لگ دهدن ات يوگبابص میسن يا متفگ نمچ هب تیبرت هب

یشوگ رد هقلح نامالغ هاشداپ هکماوت راوشوگ نیمیس ۀقلح مالغ

یشوینن عامس دشابن عمس هک ار وت؟تسیچ یناد هچ یقشاع ،دوبن لد هک ار وت

؟تسا توافتم تیب مادک نایاپ رد »ت« يروتسد شقن-24

تباوخ و شیاسآ لزنم دش هک شوغاکزوسرگج رکف نیرد هدید زا دشب مهاوخ

تبارش تسا تسم هک هویش نیزا تسادیپيرامخ مشچ نآ دز قاشع لد هار

تبارس هب دبیرفن نابایب لوغ اترادشه هیداب نیزا بآ رس تسا رود

تباتع ز مبارخ هک آزاب و نک یحلصدزیرگ هجاوخ زا هک تسا یمالغ هن ظفاح

؟درادن ار »تلذم زا هب ییاونیب« موهفم تیب مادک-25

مریزو و هاش زا دشاب تغارفیتسم يانغتسا زک مد نآ اشوخ

تسا شتآ نایغط بجوم بابک کشارادم اور ملاظ رب رد زجع راهظا

هن نیلاب وت رد رب ما ین هکهب نیز تزع هچ هک اتفگ ریپ

تسین هآ لاجم و تسه ناهن مخز همه نیاک تسا تمکح رداق هچ نیو بر ای تسانغتسا هچ نیا

؟دوشیم هدید ییالما طلغ دنچ ریز ناگژاو نایم رد-26

شکراب و رطاق ،هتفرشیپ حالس ،زحجم رکشل ،هدارا و تساوخ ،يرازگاو و اطعا ،ناوت و تقاط ،فرصت و ریخصت

ودهسراهچجنپ

؟دنکیمن ياهراشا ترخآ ۀشوت نتخودنا هب تیب مادک-27

ار نیسپزاب زور دنتسرف شیپ هکنآ زجدیاین راک چیه هب ایند هک شخبب روخب

راک چیه دیاین وت زک نآ زا شیپنکب يراک دسریم تتسد هک يا

رابتعا ناشیا زا میتفرگن چیهمشچخوش يام و دنتفر همه نیا

اقل شندید ناوت هک نک رایتخا نآتسوت نیرق تمایق هب دب و کین رادرک

.دراد دوجو صیخشت ۀیارآ ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-28

میزادنارب شداینب و میزات وا رب یقاس و نمدزیر ناقشاع نوخ هک دزیگنا رکشل مغ رگا

مشکیم هآ نآ زا مرادن ياهنیئآتسوزرآ هولج ارم عبط سورع ظفاح

مینکب ییاود و میرآ رس هب شبیبط اتيددم ناقیفر تسد زا دش رامیب لد

مینکب ییاج ز هراچ ار وت نارجه مغمینکب ییاعد و تسد یبش میرآ رب ام

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادکاب ریز تیب-29

ار يربیب رم تسا نیمه دوخ ازسربیب ناتخرد بوچ دنزوسب

دوب هب ندیشکن قیالع راب زا تماقدش ییانعر ثعاب يرمثیب ار ورس

دوب هب ندیرب دوز ارم رابیب لخنخلتدراد ارم شیع يرمثیب تلجخ

دوب هب ندیچن مدیچ هک هزات لگرهدوب هب ندیدن غاب نیا رد مدید هچره

دوب هب ندیزگ نوسفا بل و تسد تشپناتسغاب نیا رد میدیزگ هک اهرمث ناز
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؟تسین ناسکی ریز تیب اب تشذگ ةژاو ینعم هنیزگ مادک رد-30

»دادغب رد تشذگ دهاوخب هفیلخ زا سپیسب هلجد هک هنم لد درذگیم هچنآ هب«

دنک شوماخ همه نیا و دشک هلعش یکی نآبآ و شتآ مد وچ شتشذگ و یصاع مرُج

تشذگ نامسآ زا دش هار كاخ هک رس ناکدوبن نیزج ملاع ود تشونرس نومضم

نانخسنیریش همه غارچ و مشچ يا تفگتخادنا شیورد نم رب رظن و تشذگب تسم

دش هناگیب همه زا انشآ نآ یپ ردلد و نید نزهار تشذگیم ياهچبغم

؟تسا توافتم هیقب اب هنیزگ مادک رد »هدید« يانعم-31

منیبیمن نایع شیور هنیآ ود اب هکسوسفا رازه نم ناریح ةدید ود نیرب

ناد تربع ۀنییآ ار نیادم ناویاناه نک ربع هدید زا نیبتربع لد يا ناه

مورب نایرگ ةدید و شکمخز لد ابتفر دیاب مرس هب رگ ملق وچ وا هر رد

منیبیمن ناور بآ زج ورس ياج هبنم ةدید رابیوج زا دشب ات وت دق

..................ۀنیزگ زجهب دننکیم هراشا »ورس تخرد« زا یناسکی یگژیو هب اههنیزگ ۀمه-32

منیچرب ناهج ز نماد هک تسد دهد رگورس وچ مرآرب قلخ زا یگدازآ هب رس

منیبیمن ناور بآ زج ورس ياج هبنم ةدید رابیوج زا دشب ات وت دق

ناسر زاب نمچ هب نامارخ ورس یهس ناوناسر زاب نتخ هب نیکشم يوهآ نآ بر ای

نسُح رابیوج زا تدق نوچ تساخن يورسییوکین جُرب زا وت وچمه تفاتن یهام

..................زجهب دراد دوجو »تماق« لداعم ياهژاو اههنیزگ ۀمه رد-33

يراد وت هک ابیز خر يافص هب هم ایيراد وت هک الاب هب ورس دوبن زگره

ار مادنا میس ورس نآ دید هکرهنمچ ردنا ورس هب رگید درگنن

مادَقا دنکیمن مزیرگ هب تعواطمتریشمش و تسد قشع زا هک وت ینمشد هچ

نانکش فص همه بلق دنکش ناگژم هب هکنانهد نیریش ورسخ نادق داشمش هاش

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز ترابع رد-34

».دشیم هتفکش ،هاپس هوکش ياشامت اب ،دوب هتفر مه رد سور ۀلمح ربخ زا هک ییاههرهچ«

هیانکزاجمهراعتساصیخشت

؟دراد دوجو »صخاش« دنچ ،ریز ترابع رد-35

رایسب و اویش داتسا ّرثن .تسا هتفریذپ ریثأت )ع( یلع ماما تالمج َعَبت هب نیگنهآ رثن زا هغالبلاجهن باتک ۀمجرت رد رصاعم مجرتم و هدنسیون ،يدیهش رتکد

»تسا نیشنلد

راهچهسودکی

؟تسا هدرکن هراشا ایند هب ییانتعایب هب تیب مادک-36

اهیماکتسود نآ هدش ترسح ۀبانوخ همهاهینابرهم نآ تفر و تشگ رگید لکش هنامز

تسین شیب يرابغ مکاخ فک زاهاگتسد ملاع ود ياهوزرآ

شیورد دوش ربخ تعانق ّرس ز رگارس دراین ورف ملاع یهاشداپ هب

ار نماد دیچ غاب نیا زا ورس وچمه هکدازآ دش راهب و نازخ دیق ز یسک

؟تسا هدش هدورس یبلاق هچ رد و تسیک زا »دنس جاوما رد« ةدورس-37

هتسویپ ياهیتیبود :یللوت نودیرفهراپراهچ :يزاریش يدیمحهراپراهچ :راهبیتیبود :يزاریش يدیمح يدهم
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؟دوشیم تفای تایبا مادک رد بیترتهب »قیاش« و »بیهن« ياههژاو لداعم-38

تسمرس بلرّکش یقاس نآ هک دایرف )فلا

یگلمج هب مرظن زا ،ناتسوب و تفرب ورس )ب

زیرگ هن تمکح ز تسا ریزگ هن ار ناگدنب )ج

نتشیوخ هب دیاین زاب روص خفن ات )د

قایتشا درد مرگم شمنیبب متفگ )ه

داتسرفن یماج و مرومخم هک تسناد

ملد رد هتفرگ خیب ،يربونص دورن یم

دنمدخ يزاونب رو یشکب را دننک هچ

تسود ماج ز تّبحم تسم داتفوا كره

مدش رتقاتشم و مدیدب دوش نکاس

ه ،فلاب ،فلاه ،دج ،ب

؟تسا مادک تسردان ۀنیزگ »دنس جاوما رد« ةدورس يرعش بلاق هب هجوت اب-39

.تسا عارصم راهچ لماش دنب ره

.تسا هدش هدورس هتسویپ ياهیتیبود ای هراپراهچ بلاق رد رعش نیا

.تسا هتشاد جاور زورما ات هطورشم ةرود زا يرعش بلاق نیا

.دنراد بلاق نیا رد ییاههدورس دازخرف نودیرف و يریشم نودیرف ،راهب يارعشلا کلم

؟دراد »صیخشت« هنیزگ مادک-40

راوس درم رس رب نارزیخ رپس نوچرانچ خاش رس رب نایشآ داهن غرم

تسین رات و دوپ ز یشقن زج ،تسا هدیسوپ :تفگمنک نوریب تاهماج تمارغ رهب زا :تفگ

نابزیب رب تسین ملق ،ادرف هکنادرایسب درم يا شکرد نابز

نیرب تشهب هتشگ تشهبیدرا یم زوشورفرهوگ نبلگ ،يوبروفاک نسوس

؟دوشیمن تفای ییالما طلغ ترابع مادک رد-41

».تسا لاله ثاریم« هک دنتفا يو رد هدرک زیت نادند ِناگس ات تشاذگ دیاب روگ بل رب مه دیآ تسدهب يزیچ لام زا رگا

.دراد غیرد دنهاوخ ماع و ّصاخ حالص تهج زا هک يزیچ ،كولم زا ای دریگزاب ،دنبلط تاریخ میدقت يارب هچنآ نادهاز زا یسک هک دیامنن وکین

.دزیهرپب وت رازآ زا هک دناوت سک نآ نم رای هک تفای يدیکأت نانچ وت و نم نایم تّبحم ثاثا زورما و

.دتفا نادنمدرخ لوبقم ات دنامب یقاب راگزور رخآ ات نآ رکذ هک مسیونب ياهیاپ خیرات هک تسنآ نم ضرق

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يوربور کنامک رد هدش هتشون موهفم-42

)ییاّکتادوخ( شاب نتشیوخ لاصخ دنزرف / شاب نکشهپس دوخ هب ریش نوچ

)ییارگرایتخا( دشاب نینچ عاضوا تمسق ةریاد رد / دنداد یسک هب کی ره لد نوخ و یم ماج

)ندادن گرم هب نت( میریمب گنن رد هک تسین ام تریغ رد / دعب لزغ ات نونج حور يا هدب تصرف

)ندرک یگداتسیا( میریمب گنس اب هک میدوبن هشیش زا / میریمب گنریب هک مینآ زا رتیبآ

؟درادن دوجو صیخشت ۀیارآ ریز ياههنیزگ زا کیمادک رد-43

تسا شوخ نارابکبس راک ،نهک رید نیردناکشوگ هب دمآ ماهدازآ نسوس نابز زا

تسا باوخ لزنم نیا رد هک مدامد لیس نیزدوب ناوتن نمیا هک هدید يا وش رادیب

ام مارخ ربونص ورس هولج هب دیاکنادق یهس زان و همشرک دَُوب نادنچ

تسام روصت ۀنییآ رد هک نانچ یکیدَوبن و هنامز درآرب شقن رازه

؟تسا صیخشت ياراد و هیانک دقاف تیب مادک-44

تسا نورب هزادنا ز وت لامج هک اریززورما دش هزاوآرپ وت لامج ز ملاع

وت لاجم دشابن هک زپم جک يادوستسا یسب ناشکرس رس دنمک نیرد ظفاح

درادن نامسآ رس زگرهتیوک كاخ تفای هک دیشروخ

تسا رتشوخ نآ دنزیم ناج ِرد لدياهدرب لد هک تسین نآ مرتشوخ
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؟تسا ییالما طلغ ياراد تیب مادک-45

درادن يرآ و مغ یمرش یب زقشاع کناز ار اههدرپ ناردب

تسوا راگدنوادخ يار هک دنک نآ دبعشیوخ ظح هن نکبلط تسود ياضر يدعس

دراد رصب لصاح وا هک تسا ققحمدراد رظن رد تسود طخ و نسح هک یسک

داب وت نالوج قشاع دبا حتف ةدیدتسوت مچرپ ۀتفیش رفظ نوتاخ فلز

..................يهنیزگ زج هب تسا ناسکی اههنیزگ امت رد »تشگ« لعف ینعم-46

منمادکاپ یلو هقرخ تشگ هدولاکربم دب ِّنظ یشک درُد هب نم نأش رد

دوب لقعیال هلأسم نیرد لقع یتفمقارف درد ببس مسرپب هک مسرپب هک متشگب سب

هناوید تشگ وت فلز يهلقح يوب هبدومرفیم قشع نیناجم دیق هک درخ

هدولآ بآ هب دنتشگن و دنتشگ هقرغقیمع رحب نیرد قشع هر نایانشآ

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »هیبشت ،زاجم ،قارغا ،هراعتسا« ياههیارآ-47

دید نتشیوخ باتفآ بورغدیشروخ صرق رد نوخ يایرد نآ رد

تشگیم زیخاتسر ماش نایمدالوپ قرب و ریت ناراب نآ رد

دیدیم بآ رب یگدنز يانبیکشا تخیریم ورف شراسخر ز

دنکفا دوخ اهرس ز رس اهنت زدرخ يرکشل اب یبش ات ار یبش

؟تسا توافتم هیقب اب »رسفا« ةژاو يانعم هنیزگ مادک رد-48

دَُوب یشنهش هک ات راک هچ گنهرس و رسفاییوت شرکشل بحاص ،تسین هراوس رگا لد نیا

دش دهاوخن نوگرگید هک شنیناوق و تسناهجيراسخر ییابیز هن ،یهاش زا دنام رسفا هن

هتفر هک اهرسفا هچ دناد ادخكاخ نیز هعطق ره رس رب یتسم ز

تسناد َهلُک نیرد ملاع يزارف رس هکیسک هب زج دادن يدنر رسفا هنامز

؟تسا هدش هتشون ییالما هابتشا نودب هنیزگ مادک-49

الیتسا و ریخست ،فارصا و طارفا ،حلص ریفسربتعم و قثوم ،لامآ تیاغ ،ینغتسمان و یغستسم

دنه مانصا ،یطاخ و رذاو ،زاریش ۀّطخندنام روتسم ،عیبر مسوم ،نیمز زازتها

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »یهاوخنوزف« ةژاو لداعم-50

مزاب نازیزع ياپ رد هک تسیزیچ هن رسمنک هچ دیاین تسد زا مقیال یتمدخ

دولوم كرابم دنزرف وت وچ دیازب هکتسدوب نیا تقو همه یتیگ ردام ترسح

یهاوخیم هچ رکش یتابن و دهش ناک وتتسیهر رعش سامتلا ار وت هک ماهدینش

مزآ دناشنب نوحیج هک هنشت نانچ ایدنک ریس يرظن مک مدقتعم نانچ هن

؟دوشیم هدید تیب مادک رد »هیبشت و صیخشت ،هراعتسا ،هیانک« ياههیارآ-51

ار زیررّکش توقای نآ هن مدرز خر ربدوز رادرب هم ز ار نیکشم ریجنز ایقاس

مداتفا شفلز ود رس ماد ردشناگژم ریت ز ماهتخیرگب

تخیرگب شناکمشچ ز هک لد رهتب نآ فلز ماد هب داتفا

میشکرس هب نالطب طخ ار قرز شقن نیومیشکرب سولاس ۀقرخ هک ایب یفوص

؟دوشیم هدید ییانعم یتسردان کی هنیزگ مادک رد-52

هانگ :لابو ،یهاگآ :تیارد ،یگریچ :ریخست ،راوسوباک :راوکتخبيورهدایز :طارفا ،هزاجا :نذا ،گرزب ةدرپارس :هگرخ

راک ياناد :یفاک ،هدزلوات :هدزتمارغ ،شیاسآ :غارفهثداح :هضراع ،دنبندرگ :هقنخم ،راوتسا :دّکوم
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؟درادن ییانعم طابترا تیب مادک اب »رمع راوس دناود هتسسگنانع ور ناز / تسا یهگنیمک ثداوح لیخز فرط ره رد« تیب-53

دتفا نکفكوان ةزمغ نادب هدید نوچزاب ملد مخز نهد دیاشگ هزایمخ

اجنیا بارخ نامناخ يا ياهدیشکاو هچتسا رفس رد هوک و ارحص هثداح لیس ز

دولخ ناکما هلحرم نیا رد تسا لاحم هکشابم هّرغ ناهج هب يزان و تمعن رد هک يا

دور اوه رد شدبلاک رابغ ادرفنیمز رب زورما دوریم هک ناشکنماد

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »ناور« يانعم-54

منیبیمن ناور بآ زج ورس ياج هبنم ةدید رابیوج زا دشب وت دق

نانکشنامیپ تبحص زا نک زیهرپ تفگداب شوخ شناور هک نم شکهنامیپ ریپ

ناور شایپ زا منکیم ار حور هک یسفن وگدوریم و دناوخ هحتاف و دمآ شسرپ هب هکنآ

میبلط يداهنكاپ وا يوس تلاسر هبیلو تسا ناور هچرگ ام ةدولآ کشا

..................ۀنیزگ زجهب دراد دوجو »هیانک« اههنیزگ ۀمه رد-55

.تشاذگ اپ ریز ار اهزیچ یلیخ هک یناسک دندوب هدروآ مک نامدوخ لوق هب هک دوب یناسک نیمک رد هظحل ره نمشد

.دوب يزورون طاسب نیا زا ییاههولج ،ردپ لد رد رتشیب ياج ندرک زاب يارب ناششالت و ایاده میدقت رد ناگدازهاش تباقر

.دوشگ ام يور هب ار ییاهرد ،لباقم رد ،تفرگ ام زا ار يدنمشزرا ياهزیچ ،گنج هچرگا

.دوب هدش نتفر و ندنام ةدناماو شود رب یتّفخ راب اب نمشد

..................ۀنیزگ زجهب تسا هتفر راکهب »هیانک« ۀیارآ اههنیزگ ۀمه رد-56

منیورپ و هام زا لالم ادلی بش نیا تفرگب هکدمآزور کیدزن رگا ،ناقاتشم حبص يا يآرب

منیریش ناج زا تسد تسُش دیاب داهرف نوچ هکمداتفارد نیریش اب هک متسناد زور لّوا نم

منیچیمن منیبیم هک لگ زا نابغاب يا سرتمهن مهرب مشچ يدعس هک دیاخیم تشگنا بیقر

يراد ماقم رس ،و یتسشن ملد رد وت هکمریمب ات رمع همه ،مریگنرب وت زا رظن

؟تسا هدشن هدافتسا نیشیپ و نیسپ ۀتسباو عون ود ره عارصم مادک رد-57

بارخ جنک نیا و برطم و یم و مییامدنزیمن رد هب یسک یسکیب يارس نیا رد

تسین ادیپ اقب ار رمع یقاب نیاککی حور و دوب مسج ود رگم نیا

؟تسا هتفرن راکهب دیق هنیزگ مادک رد-58

مزوس ز دش هایس دیشروخمزور تسکش مغ ۀیاس رد

تسا رس رد هچ شزاب و میوگ هچ ات زورماتشاد بارش رس رد و ملصو داد هدعو يد

تمادن کشا دوس هچ كاخ موش هک ادرفنک یتمحرم ماوت تسد رد هک زورما

دوب وت يوم ۀلسلس زا نخس بش لد اتدوب وت يوسیگ ۀصق ام ۀقلح رد شود

؟دراد دوجو داضت ۀیارآ نیرتشیب تیب مادک رد-59

ارچ الابرس خلت باوج نیریش بل يادوب هدنکفا ریز هب رس شسرپ هب مداهرف روش

منیبیمن مهرم نوچ مخز اب منکیم لمحتمباییمن نامرد نوچ درد اب منکیم تعانق

دناشچب ییادج رهز کلف هک ار نآلصو رکش شناهد هب دیامنن نیریش

تساوخن ادخ نکیل و دوب هدیسر مگرمتساوخن اهر یتسه تنحمز ارم نودرگ
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؟تسا ریز ترابع لداعم هنیزگ مادک رد نآ ياههداوناخمه و »ندناوخ« يانعم-60

».درادن ياهرمث هک ار ورس رگم »دناهدناوخن« دازآ ار کیچیه«

ندوب دهاوخ هچ ماجرف هک ماج طخ زاشود ییاّمعم دناوخیمه هناخیم ریپ

شیوخ لالد و جنَغ هب هدوبر لد خیش رورهش خیش شیپ رد نآرق سرد ْدناوخیم

ار یتفال کلُم هش مان هچ مرّیحتمتفگ شمناوت رشب هن دناوخ شمناوت ادخ هن

تیاور هدراهچ رد یناوخب ربز نآرقظفاح ناس هب دوخ رو دایرف هب دسر تقشع
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