


 ادبیات فارسی یازدهم فصل سوم

یتست - شرپ

؟درادن یناسکی موهفم "يوش رتبوخ کلف باتفآ زک هللااب / دتفوا تناج و لد هب قح قشع رون رگ" تیب اب هنیزگ مادک-1

مرس خرچ زا درذگب فرشز رگ بجع تسینيا هتشاد ام رس رب تقفش تسد وت هک نوچ

مرگنیم اجک هتشگرس ِنم و اجک وتفیعض نیکسم ةّرذ نم و وت یباتفآ

ماهدرب ون یگنز رگ ،یخر یمور موش یهامدتف نم درز يور رب وا يور سکع هک يزور

؟متسویپ رهم هب نوچ تخُر ياوه رد هکقشع تلود هب نیبب مریقح هچرگ هرذ وچ

.تسا حیحص  ..................  ۀنیزگ ناگژاو يارب هدش هدروآ يانعم ود ره-2

دحتم ،همه :هلمج )بنافرع و تقیرط لباقم ،تعیرش :عّرشت )فلا

اههظحل و اهمد ،سفن عمج :سیافن )تدزمتسد ،شاداپ :ترجا )پ

رقف و یتسدیهت :دهز )ث

پ ،فلات ،ثپ ،بت ،فلا

.تسا تسرد ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه »تفرب تسد زا منماد هک درک تسم نانچ ملگ يوب« ترابع هب هّجوت اب-3

یفاضا :لگدیق :نانچیفاضا : » ملگ«  میفاضا :»منماد« م

؟تسین دوهشم »ضقانت« ۀیارآ تیب مادک رد-4

دینش افو عمس هب هکنآ تخب هدنخرفریخ ضحم و تسا باوص نیع میکح دنپ

هاش نایادگ ،معنُم ناریقفهار نادرم ز مراد لقن نینچ

تسا رتشوخ بآ زا مشتآ يور هب نتفرفطل هب میناوخ رگ شتآ رحب يوس ناز

يزورفارب لد غارچ یهاوخ ددم را داب نیزايزورون داب ِمیسن دیآیم رای يوک ز

؟دراد حیملت ریبخلا ُفیطللا وه و َراَصبالا ُکِرُدی َوُه و ُراَصبالا ُهُکِرُدت ال ماعنا ةروس  ۀیآ هب تیب مادک-5

تسوزرآ مناسنا و ملولم دد و وید زکرهش درگ تشگیمه غارچ اب خیش يد

تسوزرآ منابات عشعشم ةرهچ ناکربا ز یمد آ نورب نسح باتفآ يا

تسوزرآ مناهنپ تعنص راکشآ نآتسوزا اههدید همه و اههدید ز ناهنپ

تسوزرآ مناوارف دنق هک بل ياشگبتسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر يامنب
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؟دراد ییانعم یکیدزن تیب مادک اب »تسا تجاح هچ انمت میرک ترضح رد / تسین لاؤس نابز و میتجاح بابرا« تیب-6

یناوخیم هتشونن مه و ینیبیم هدیدان مه هکینادیم هک منادیم و اناج ماوت هاوخاوه

نادرگب ام رای زا دب ۀتشون بر ایشوخ یطخ شضراع رب دسیونیمه نارود

میوگیم وگب تفگ لزا داتسا هچنآدناهتشاد متفصیطوط هنیآ سپ رد

مداتسا دادن دای رگد فرح منک هچرای تماق فلا زج ملد حول رب تسین

؟دراد دوجو یطخلامسر ای ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-7

تسین هگآ سکچیه ياج هیبعت نیزتسین هر ار یسک رارسا ةدرپ رب

کلاهم نیدنچ نآ دراد هچرگاکلاس هار دوبن شیب هوطخ ود

ریخ هریخ رب جنر ربم وش ژد هبریت زادنایم و نانع نادرگب

مشح و داب هاپس اب تبکومرورس و داب طاشناب تسلجم
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ادبیات غنایى



؟تسا توافتم هیقب اب هنیزگ مادک رد اهتیب نایاپ رد »شَ-« ریمض شقن-8

شرگید مین دوش گنشق امش اب اتمدمآ همین یلزغ اب !مالس رهاوخ

شرب زا هدرک ناهج-میاهدورس مه ابام هک لزغ ره ؛منک فارتعا مهاوخ یم

شرواب هب مدربن هار هک منکیم سحمنزیم فرح نم و هدرک توکس ایرد

شرس اههرخص نیا رب هدروخ بورغ ره ابتاهجوم دادعت هب هک ومه ،منم !ایرد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »هیانک و ماهیا ،لیلعت نسح« ياههیارآ-9

تسا نم يداش زا دنک ياهدنخ هک بل رهتسا نم يدابآ رد رای فلز يوب ات )فلا

تفگ نامیلس اب داب لثم هب نخس نیا هکدور دارم رب هچ رگ نزم داب هب هرگ )ب

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

ب - ج - فلافلا - ب - جج - فلا - بب - فلا - ج

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-10

.دزاس تعانق تزع اب و دشکن عمط تلذم و دیوج انغتسا قلخ زا هک درادهاگن شیوخ نید و يور بآ نادب و دبای لالح یلام هکره

.دنناوخیم زازعا نیدنچ هب تّزع ترضح زا ار لیلذ كاخ هک تسا ّرس هچ نیا ایآ

.تشگزاب لد ِرد زا دیمون ،هشیدنا رازه دص اب .دوب دناوت عضوم نیا رد ،دوب دهاوخ يراکورس ،بلاغ نیا اب ار یلاعتقح رگا

.دناوخ نیرفآ کلم يار نسح رب و دیدنسپبً اهرک وً اعوط .دینشب نخس نیا ریزو

یم تفای هنیزگ مادک رد ًامامت »تسا يرادیب باوخ ،باوخ نیا هک مشچ ياشگ / تسا باوخ ،ناهج نیا هک یتفگ و یتسب مشچ وت« تیب ياههیارآ-11

؟دوش

ضقانت ،هیانک ،يزیمآسح ،هیبشت ،ماهیاهیبشت ،هیانک ،ریظن تاعارم ،ییارآجاو ،ضقانت

ریظن تاعارم ،حیملت ،هیبشت ،هیانک ،قارغاهیانک ،هیبشت ،ریظن تاعارم ،حیملت ،بسانت ماهیا

.دوشیم هدید یغالب ةویش .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-12

یلگ قشع دوب سب ار یلبلبیلبلب دران غرمیس تقاط

یبایرد هزور جنپ نیا رگمیباوخ رد و تفر هاجنپ هک يا

تسه ینابرد هک هناخ نآ رد ياپ مهننتسه یناوضر هک تفر ناوتن یتشهب هب

ار وت يارس رد مراذگب را مدرَم هنناوضر دهد نم هب را تشهب تشه دیلک

.دراد دوجو »امنضقانتم« ۀیارآ..................ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-13

مراد ربخ وت زاجعا زا نمریرح و قیرح نامزمه تندب

مرآ نوریب هتخوس یلد گنس زامرامگب رب گنس هب يرظن نم رگ

هناد کی نیمه تسا رمع نمرخ ؟دنک هچلد ۀناد نآ رس رب ملد غرم دپتیم

ام میناهنپ شیوخ رد ادص نوچ تلاجخ زایسک دشوپ ات تسین یسابل ینایرع ریغ

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم ۀیارآ-14

)هیبشت - زاجم( باتفآ ۀجنپ رد تسا لیهسباجحیب یقاس فک ردنا یم

)هیبشت - رارکت( میزاسب و میزوسب هاکناج مغ نیز یک هب اتمیزادگ و زوس رد وت هام خر رجه مغ رد

)حیملت - زاجم( تسلا بارش زا دوخیب مدش هک تفص نیدبدنزیگنارب ربخیب دحل ز مرشحم هب

)سانج - صیخشت( باترگج عمش و نم میتفخن زور ات باحصا سلجم رد هک تسه تربخ بشید
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؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد بیترتهب »زاجم و هیبشت ،حیملت ،سانج« ياههیارآ-15

درک دیاب رمق قش ةزجعم نامگ یبتسا شیپ تهام وچ راسخر ةولج زا هکنآ )فلا

افص هب ور دنکن و میرح ز لد دنکربدروخ رب سکنآره وت يور لگ يافص زا )ب

تمادن کشا دوس هچ هیاس موش هک ادرفنک یتمحرم ماوت تسد رد هک زورما )ج

تسود لاصو دیما تخرد زا ندروخ ربتسود لامج رب رظن تسا كرابم یحبص )د

د - ج - فلا - بج - د - فلا - بب - فلا - ج - دفلا - ب - ج - د

؟دراد يرتکیدزن ییانعم طابترا هنیزگ مادک اب ظفاح زا ریز تیب موهفم-16

دز ملاع همه هب شتآ و دش ادیپ قشعدز مد یلجت ز تنسح وترپ لزا رد

تیاکح نیا وت ونشب یقشع نادهتکن رگتیاکش اب تسا يرکش مزاونلد رای ناز

اهرایشه هگرج نیز دنا نوربرهم شیکرد تسا یتسم هب شتسرپ

تسین شیب يراوس ین لفط هلعشتسین شیب يرارش ،مقوش اب قرب

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف سبدش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا

..................تیب زجهب دنراد یموهفم بسانت رگیدکی اب تایبا ۀمه-17

تسوا شود رب نامسآ ندرب تسناوتن هچ ناکتساور يرابنارگ زا دیرگب نوخ رگ یمدآ

مهدنیم رگد رای چیه هب تسه نامز اتمراد مزیزع رای زا نم هک تناما نیا

درادن راب نیا هک تسا نانزخرچ نازتناما راب کلف تخادنا نم شود هب

ربز و ریز ناقشاع نوچ ،نامکرخ ردنا تسهدنامنامسآ قشع نیا تسد زک ناما دشاب اجک ار ام

.تسا هتفر راکهب عجس ۀیارآ ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-18

.دیامن وکن هدید رد دیآورف لد رد هچره نادب رسپ يا.نادرگ يور وا زا قح و ناهن یهارمگ ياههدرپ رد وا لد

.لام ندرک درِگ رهب زا رمع هن ،تسا رمع شیاسآ رهب زا لام.هداهن رس رب هفوکش هالک عیبر مسوم مودق هب ار خاش لافطا

؟دوشیم تفای »قریب« لداعم ياهژاو هنیزگ مادک رد-19

دز نارازه رب اهنت زوس مجنا دیشروخ نوچ هکدیشخرْدب زور نآ رفظ شناشفارس ریشمش ز

دز نارازگ رجنخ هر شناگژم هک ییوم هرزمرآ دنمک ردنا اجک نیمشپ ۀقرخ اب َشنَم

دز نارادهدنز بش هر دمآ نورب نوچ لّوا زکيراّیع نییآ نیا تخومآ شلد نهآ مادک

دز ناراودیما رد مرای تمحرم تسدهبدز ناراسهوک رب َملَع رواخ ورسخ نوچ رحس

؟دراد رگید تایبا اب یتوافتم موهفم تیب مادک-20

رادید زا هدید هن دبیکش رهم ز لد هندنامن هراچ و تفر تسد زا لد و دید هدید وچ

تسا يرارقیب رب یقشاع يانبتسا يراک ماخ يروبص ردنا قشع هب

تسه يراخ لگ تبحص رد هک دنناد همهمنکن رگ منک هچ تبیقر روج رب ربص

مشوه هن و دنام ربص هن مدیدب وت لیامشمراپسن سک هب لد هک لوا زا مدوب شوه هب

؟دوشیم هدید ییالما طلغ تیب مادک رد-21

دیوگیم اضق منکیمه دهج نمتسا رگد يراوخ رجه ز نم ةدید رد

دوب نیبوچ نآ ریشمش دوب ناسنا رب هک یقشعازغ رد دریگ ریشمش دوش اتسا نآ رد وا ات

تسادص ز رپ زونه ظفاح ۀنیس ياضفدنراد نوردنا رد بشید وت قشع يادن

تساوخ دیاب یم و دمآ شوج هب هناخمخ ز یمتساخرب اهلد و دمآ دیع و دش وسکی هزور
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؟دراد ییانعم تبارق تیب مادک اب »لیاضف نآ بسک رد مناج تخوسب رخآ و / لوا دومن ناسآ يدنر و قشع لیصحت« تیب-22

دشاب شکالب نادنر ةویش یقشاعتسود هب هار دربن معنت درورپ زان

مشوه هن و دنام ربص هن مدیدب وت لیامشمراپسن سک هب لد هک لوا زا مدوب شوه هب

ام ریسفت رد تسین یبوخ و فطل زج نامز نازدرک فشک ام رب فطل زا یتیآ تبوخ يور

ییاجک وت رکفت رحب نیا رد مییاجک امهنامز نابوخ یپ ردنا ورم یتفگ هک يا

؟دراد یتوافتم موهفم تیب مادک-23

متسین وت زج یسرب نم قمع هب یتقودرک هک دنک منیجع وت اب تساوخ وت قشع

متسیک نم منم وا رو  وا تسیک سپ مايو نم رگمتسیچ منادن ار دوخ متسیک نم متسیک نم

متسین نم متسین نم ،دنز رد وا رگا راهنزناهن دیامنب يور وا ،نایم رد میآ نم هگ ره

متسین وت زج یسوه رد هک ماهدیمهفندز فرط نآ و فرط نیا ردقهچ زا دعب

؟تسین تسرد هنیزگ مادک لباقم ياههیارآ زا یکی-24

)صیخشت - رارکت( مرآ نوریب هتخوس یلد گنس زامرامگب رب گنس هب يرظن نم رگ

)يزیمآسح ،صیخشت( دزیر رهگ جوم یخوش لگ گر شوغآ زدزیر رت لعل ناز نخس گنر اجک ره مسبت

)زاجم ،هیانک( درذگ نامارخ ورس نآ هک هظحل نآ زا هآفکرب اهناج همه شراثن رهب یملاع

)نیمضت ،زاجم( تسود يا ابحرم هک مرآرب هرعن كاخ زییآ زاب وچ نم گرم زا سپ لاس رازه

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ریز تیب-25

»تسا نم هار و مسر هن تلود رد زا ندیمرهنرو منکرب همیخ لجا غیت هب رگم«

يریگب ار ملاع ود مد کی نآ رديریمب مد کی لجا زا شیپ رگا

ام ناج زا لجا دهاوخیم هچ دنادیمن سکمیاهدنامرد دوخ لاح رب ام هک يرمع نینچ اب

ناتسآ نیا زا يور مدریگرب هک تسیکنیتسآ لجا تسد مرس رب دنزن ات

درمن سک لجا زا شیپ شکب وگ دشکب رگتسین هراچ وا مغ ز و تسوا لصو زا یگدنز

؟دراد یموهفم تبارق هنیزگ مادک اب »مالّسلاو ،دیاب هاتوک نخس سپ / ماخ چیه هتخپ لاح دباین رد« تیب-26

یماخ دربن يو زا قشع شتآ زورماکدزوسب ياهتخپان خزود غاد هب ادرف

نک ششومخ دز ماخ را سفننک ششوگ و يوج هتخپ نخس

ناهد رب رتهب رهُم ،لصاح تسین نوچ یمرحمتسا رتشوخ ناهنپ زار ،ادیپ تسین نوچ یمدمه

دزاتیم هشیدنا بکرم ،یپ زا دنچره ملددباییمن رد شدرگ هک وا شخر تسا دنت بجع

تایبا ریاس اب یطابترا تیب مادک موهفم ،».دوشن بیاغ یلاعتقح زا هظحل کی هک نانچ ،دوب دناوت لوغشم رازاب نایم رد دیاب درم« ترابع هب هجوت اب-27

؟درادن

؟ییارچ اوزنا ملاع ردینوچ تهب و توکس لاح اب

تسین نامز هک آنورب هلیپ زا نک زاورپتسین ناهج یمامت ز یناشن هلیپ نیا

ییآ زاب هک تسا تقو دمآ ناج هب وتیب لدییاهنت مغ زا داد نابوخ هشداپ يا

تسوکین هن یتسپ ار هاوخيدنلبتسود يا تملظ و اوزنا زا دوس هچ

؟تسا تسرد »رکش رد نوزفا ماداب یخلت دیامنیم  /  دنکیم اوسر بوخ ار نادب ناکین تبحص« تیب ياههیارآ دروم رد هنیزگ مادک-28

داضت ،هلداعم بولساهراعتسا ،هیانکهیبشت ،بسانت ماهیاهلداعم بولسا ،صیخشت
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؟درادن ینومضم بسانت هنیزگ مادک اب »تسین هناناج مغ ناج رد ار هکره / قشع رارسا مرحم شناج تسین« تیب موهفم-29

تسا دنبرد قشع نادنز هب هک یسک رگمتسا دنچ رحس ات هک دناد ات هک قارف بش

ام ینافوط یتشک دنکن لحاس دای؟دراد ایرد لد ثداوح لیس زا مغ هچ

باتفآ رد سرپ ناگدناماو زبآ ردق ناینوحیج دنناد هچ

دنناد نادنخهریخ و ناشنمشوخ یندنناد نادنمدرد هتسخ لددرد

:زجهب ؛دراد یموهفم تبارق ،تایبا ۀمه اب ،ریز ةدورس-30

ییوت ناک هفیلخ ار یلیل تفگ«

یتسین نوزفا وت نابوخ رگد زا

يوغ و ناشیرپ دش نونجم وت زک

یتسین نونجم وت نوچ شوماخ :تفک

بیغ كاپ ناور دنیب یک بیعبیع هک زج دنیبن واک دشاب بیع

دنک بیع هب رظن دتفا رنهیب هک ره هکهانگ صقن هن نیبب تّبحم ّرِس لامک

مراد رای يادوس رس رد هک نکم مبیعیناهج منز مهرب ادوس هب رگا تسمرس

ندید دب هب ماهدولاین هدید هک منمندیزرو قشع هب مرهش ةرهش هک منم

؟تسا هدش هتشون هابتشا هب »بیرق / بیرغ« ةژاو هنیزگ مادک رد-31

ياهنازرف و رازآلد یبیرغ ياهناگیب دوب نمجنا رس

تسین امش رهشرد هدعاق نیا رگم اناجتسا لیمج رکذ رثا نابیرغ رامیت

باجح دراد یک ود ره زا باتفآباتفآ بیرق رت و کشخ خاش

دشاب نطو اب هتشگرس لد ار بیرقيرآ دوریمن رس زا وت يوک ياوه

؟تسین بسانتم تیب مادک اب»راوشد سب لقع دزن دَُوب هک  دنچ يراک قشع ز ناسآ دوش«تیب موهفم-32

تسوا دنیوگ شادخ هیاس هک نآتسوخشوخ رداق ناطلس لقع

دوبن دب و کین قشع ّتلعدَوَُبن درخ ۀتسب یقشاع

تسانیس یلعوب راک یلقاعتسانیبان قشع يوک رد لقع

تسا هناوید قشع هار رد لقعتسا هنازرف راک هن دوخ یقشاع

؟دراد هراشا »... ِلابجلا و ِضرالاو تاومَسلا یلع هنامالا انضَرَع ّانا« ۀفیرش ۀیآ هب تیب مادک موهفم-33

وج ود هب نیورپ ۀشوخ ،يوج هب هم نمرخقشع ردناک تمظع نیا شورفم وگ نامسآ

تسوا شود رب ،نامسآ ندرب تسناوتن هچناکتساور ،يرابنارگ زا دیرگب نوخ رگ یمدآ

؟ تسا هدرک شمارف ار ام تبون نوچ نامسآایسآ رد یتبون دشاب دنیوگ ار هکره

دیاب یمن نابز رب یسک فرح ،عمش وچتسین ینامسآ ،داتفا لذتبم هک نخس

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-34

)ریظنتاعارم – هیانک( تسا گنج رگا ،میتخادنا رپس ام هک ایب / ماغیپ دربیم هک ار ام ۀتفر مشخ هب

)صیخشت – زاجم( دوب يوداج سگرن ناهج زیگناهنتف / تشادن چیه ربخ قشع رش و روش زا ملاع

)ماهیا – صیخشت( تسا رطخ ایرد هک درک ناوتن ؤلؤل كرت / تسود نماد زا دلسگن افج هب يدعس تسد

)هراعتسا – سانج( اجنآ تسا راب هب هلال یهس ورس رس رب / یهس ورس شدق و باریس ۀلال شضراع
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؟درادن دوجو یهیبشت ۀفاضا تیب مادک رد-35

دش لد شمان و دیکچ نآ زا هرطق کیدندز حور گر رب قشع رتشنرس

مقشع يالب زا نک دازآمقشع يالتبم هک بایرد

دوبن نایشآ سدق ۀضور نحص ز نوریبار قشع ناتسلگ زاسهولج سوواط

ار وت تسین يرفس رگید هک هدوسآ شابنادرم نوچ ياهدمآ نورب شیوخ زا رگا

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ریز تیب-36

»تسوزرآ مناهنپ تعنص راکشآ نآتسوا زا اههدید همه و هدید ز ناهنپ«

ار وا هدید هک یسک هب هراظن منک و مورار وجهناهب لد وچ بلاغ قایتشا دوش

مرگنیم ادخ عنص رد وت يور رد هن نممرگنیم ار وت هک دیآ دسح ار یسک رگ

ار دوخ الب رد رخآ هتسناد هدید يدنگفار دوخ التبم لد يا قشع رد نکم متفگیمن

تسین ادخ و تسه ادخ تایآ همه ملاعتسین ادج و تسه ادج عمش زا هک رون نوچ

؟دوشیم هدید ییالما یتسردان ترابع مادک رد-37

.تسین تمواقم يور وت اب ار ناشکندرگ هک يرابج يا و تسین تلیح وت هب ار سک هک يراهق يا

.دیآ رد هب تاملظ زا تایح بآ ای دیآرب حبص يرات بش رد هک نانچ  ،دیآ زجاع وا تحابص نایب زا تحاصف نابز هک یلامج

.يالایب شیاضر ماج رد تبقارم یفاص اب

.میتشادرب وت ةدهع زا نآ تنامض :دندوب هتشون گنرزبس یطخ اب شتشپ رب هک تفای بارهم رد ار همان نآ

؟تسا هدشن هتشون یغالب ةویش هب تیب مادک-38

تسین وت دازآ هکنآ دشابن هدازآتسین وت دای زجهب ناتسود لفحم رد

تشذگب یناف ناهج و دشن یلاحتشذگب یناوج مایا هک سوسفا

تفای ناوتن نآ ریغ هب ناکم و نوک ردتسا سب فرح کی تسا سک رگا هناخ رد

تبانج تسا دنلب هک اراگن تسادیپيدینشن مدرک هک دایرف و هلان ره

؟تسا هدمآ تیب مادک رد »ییارآجاو و يراعتسا ۀفاضا ،بسانت« ياههیارآ-39

دوب هلولو و شورخ رد ین و فد ۀلان هبتسا ینغتسم توص و فرح زا هک قشع ثیدح

دوب هلاسر دص زا هب هدیصق نآ زا تیب کیهاش حدم هب ظفاح شکلد رعش میدید

رگد راک منکن نادنر تمدخ زا زجهبرگد راب مسر هناخیم هب رمع دوب رگ

رایب رادلد ةدژم و لد هودنا رببرایب رای هر كاخ زا یتهکن ابص يا

؟درادن ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب ریز یعابر ّیلک موهفم-40

دش لِگ مدآ كاخ قشع منبش زا«

دندز حور گر رب قشع رتشن رس

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص

»دش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی

ورد هداتفوا مه رب قشع ملاع دصياپ ورس یب لد تسا نوخ ةرطق کی

دوریمه ایرد هب زاب هدید هار زکتسوا قشع يایرد منبش ز ياهرطق  لد

دوب اجرباپ ۀتشگرس هریاد نآ ردنودرکیم ینارَوَد وس ره هب راگرپ وچ لد

ام كاخ دنتشرس قشع بات و بآ ابلگ و بآ ریخست و شنیرفآ ودب رد
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..................ۀنیزگ زجهب دننکیم هراشا »)ع( مدآ« تشذگرس زا ناسکی ياهشوگ هب اههنیزگ ۀمه-41

مدابآ بارخ رید نیرد دروآ مدآدوب میاج نیرب سودرف و مدوب َکلَم نم

ییآ ردهب ناوضر ۀضور زا تفصمدآشوگ ینک لقع ۀسوسو رگ هک رادشُه

تشهب تسد زا دبا تشهب زین مردپسب و مداتفا ردهب اوقت ةدرپ زا نم هن

دننکیم رّمخم مدآ تنیط اجنآ ردناکيوگ حیبست ،َکلَم يا ،قشع ۀناخیم رد رب

؟تسا هدش هراشا »نیِقلاخلا ُنَسحأ ُهللا َكراَبتَف« ۀفیرش ۀیآ هب تیب مادک رد-42

دیاین سک دای وت دای ابدیاین سفن ماوت دای یب

یتسب وت نیرفآ شیارآیتسه يور ز نم تروص رب

یتسدزارد ترد ز هتوکیتسه ساسا نک تسه يا

نادنمزاین ِلد دوصقمنادنلب تمه دصقم يا

.تسا هدش نایب یغالب هویش هب هلمج يازجا .................. تیب زجهب تایبا ۀمه رد -43

دنک ینابرهم و دنیب افجدنک یناگدنز نینچ رورنه

دربن دلاگس یگنج ریش اب هکدرم نابیرگ نادان تسم دَرَد

تسم نادان نابیرگ رد دنزتسد هک دبیزن لقاع رایشه ز

نوکس زا درکن رب رس و دروخ افقنورد یفاص درم ،لد هریت نآ زا

؟دراد هراشا »اهَّلُک َءامسَالا َمَدآ َمَّلَع َو« هرقب ةروس  ۀیآ زا یشخب هب ترابع مادک-44

؟تسا ّرس هچ نیا ایآ هک هدنامب رّیحت نادند رد بّجعت تشگنا تلاح نآ رد ار هکیالم یگلمج

.تسا هدوبن قشع اب راکورس ار امش هک دیروذعم ؟تسا راک هچ كاخ یتشم نیا اب دبا ات لزا زا ار ام هک دینادیم هچ امش

.هتشاد هضرع توکلم و کلم رب و دندوب هدرک هیبعت تفرعم تناما فدص رد هک دوب تّبحم رهوگ ؟دوب هچ ،نآ

.مرامشرب کیهبکی ار امش یماسا ،نم ات دیشاب ،مسانشیم ار امش نم ،دیسانشیمن ارم امش رگا

31

.تسا هدش نایب  »یغالب ي هویش« هب هلمج يازجا..................تیب زجهب تایبا ۀمه رد-45

یهجیم خرچ نیا زا ریت وچمه کنآ يويور یم رحب نآ رد هک انشآ ناج يا

یهگرخ حور يا یشاب هنوگچ وت اتتسا رّونم یناهج وت نت هگرخ زا

 یهتنم ياهدرخ ياهتنم تسا نآتسوا زا همه اهدرخ هک یهگآ يایرد

یهَّزنُم رحب دباین یشیالآدهن یتروص ترگا یقشاع قوش زا

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ،ریز تیب-46

»هام رد دید دیاش رود زا تفگبهار وا يوس یباین رگ اتفگب«

مدنب اپ تشپ هب ار هگن هک نیا سب ارمریغ ددنب هتسد لصو لگ هک نمچ نآ رد

تسا ياپ رد هتسکش يراخ و رس رب هداهنیتسد موریم هک اج ره وت قشع تسد ز

متفریم رازلگ دص هب لگ کی یپ زک نآ تشذگمنیبیمن دشاب منماد رد ناتسلگ رگ نونک

دیامیپیم باتهام هک تسا يریدهام ،وت دیشروخ وچمه يور تریغ زا

؟دراد دوجو اههیارآ مادک ریز تیب رد-47

»ار ایرد بآ معط بلطب نایهام زسرپ قشاع ز ار خلت نخس توالح«

هیبشت ،هیانک ،لیلعت نسُح ،امنضقانتمهلداعم بولسا ،هیبشت ،هیانک ،مات سانج

يزیمآسح ،لیلعت نسُح ،هیانک ،سانجریظن تاعارم ،هلداعم بولسا ،ضقانت ،يزیمآسح
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..................تیب زجهب دنراد یموهفم بسانت رگیدکی اب تایبا ۀمه-48

تسا گر ره ردنا شملع نارازهدص تسا گب ،امسالا مَّلَع واک رشبلاوب

نیط نم َُهتَقلَخ رب وا سأب ران نِم یَنتَقلَخ تسد هتسب

یتشون ام تشذگرس رب رس هب یتشرس مدآ لگ دوخ تسد هب

نیط نم َهتَقلَخ باوج هب مایق هدومن ترطاخ شتآ

نآ يرادهنازخ قاقحتسا سکچیه .دنتشاد هضرع توکلم و کلم رب و دندوب هدرک هیبعت تفرعم تناما فدص رد ،تّبحم رهوگ« تارابع هب هّجوتاب-49

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ».دوب قیال مدآ لد رد ار نآ یگنازخ ،هتفاین رهوگ

»تاومسلایلع هنامالا انضرع انا« هب حیملترهوگ هب تّبحم هیبشت

.تسا هتشاد ار دنوادخ تّبحم و تفرعم كرد تردق ناسنا طقف.دناسانج »توکلم و کلُم«

.درادن غیرد نتشیوخ ندرکادف و ناج لذب زا هک دنکیم راهظا قشاع ..................  تیب زج هب ،ریز ةرظانم تیب ره رد-50

شیاپ ریز رس نیا مزادنا : تفگب؟شیارسرد یمارخ رگ : اتفگب

دوز منکفا ماو نیا ندرگ زا : تفگب؟دونشخ شیبای رس هب رگ : اتفگب

تسود یب ود ره نیا دنا نمشد : اتفگبتسوا اب هک لد سب هدم ناج :اتفگب

هام رد دید دیاش رود زا : تفگبهار وا يوس یباین رگ :اتفگب

َناسنالا قلََخ«" هک هتخادنا ریمخت رد ار مدآ لگ . درکیم فّرصت زور هنابش لهچ ، مدآ لگ و بآ رد شیوخ يدنوادخ هب ّتلج ترضح« ترابع موهفم-51

.تسا بسانتم..................تیب زجهب تایبا ۀمه اب "»راّخفلاک لاصلص نم

روز و دنیاپ و تسد یب دنچ رگاروم و رام يزور نک اّیهم

تشرس تمکح هار زا دوخ تسد هبدادماب لهچ ار ترکیپ لگ

لد و شوه و دشخب درخ ار ناورلگ ز دنیرفآ صخش هک یعیدب

تسا هتخادرپ وت نوچ ياهرهم لگ هکتسا هتخاس رگدکی رب هرهم دص ود

؟درادن یموهفم تبارق تیب مادک اب »اهرایشه هگرج نیز دننورب / رهم شیک رد تسیتسم هب شتسرپ« تیب-52

وک ماج رخآ درک مرارقیب تماج يوبنتفایرد ار قشع ناوتن رایشه ایقاس

ریگ شتسم دوب بدایب هک رایشهناد شرایشه دومن یبدا را تسم

تسا لزا ةداب تسم ام ظفاح هک نینچشرایشه تفای دنهاوخن رود چیه هب

دنرایشه هک نالقاع نیا راکناتسم نیا زگره دندنسپ یک

..................ۀنیزگ زجهب دراد دوجو »یغالب ةویش« اههنیزگ ۀمه رد-53

دیدنخب سپ ،تسیرگب لوادینشب قشع ثیدح وچ نونجم

شوماخ تشگ دینش هّصق نیاکشوگ وا يوسهب ردپ تشادیم

متشونرس دابم قشع زجمتشرس دش قشع ةدرورپ

شوگ رد هقلح هداهن هبعک نوچشوجرپ هنیس هبعک يوس دمآ

:زجهب ؛دراد یموهفم تبارق ریز ِتیب اب تایبا ۀمه-54

»ددنخ رس نتفر زا عمش گنر هب هک دیابیگنرکی رس سکره دراد انف لها اب«

تسا يزاب ناج هک تسا يزاب هن قشعتسا يزاب نآ دوب شقشع هن هک ناج

نادنز وت یب كاله و تسا دنب وت یب صالخ هکمزیرگ اجک مورب تقشع دنمک زا رگا

نوماریپ درگم يرادن كاله رستسا هناورپ و عمش قوشعم و قشاع لاثم

نکم نماد زا هتوک شرهم تسد يریمن اتتسا رتشوخ یناگدنز زا قشع يوک ردنا ندرم
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.تسا هدمآ حیحص ناگژاو ۀمه يانعم .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-55

)ناسحا :تیانع( ،)تقفش :تفأر( ،)يرگناوت :انغ()هاگشیپ ،هناتسآ :ترضح(،)نیشناج :تفیلخ( ،)نداد رارق :ندرکهیبعت(

)يزیچ ره زا تشم کی :هضبق( ،)رصق :کشوک( ،)يراوجمه :برق()الاب ناهج :توکلم( ،)اههنیجنگ :نیازخ( ،)ینابرهم :تّیبوبر(

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »زیلاپ ،نّکمت ،هدینخ ،ههادبلاب« ناگژاو حیحص يانعم-56

رازتشک ،تورث ،هوک ود نایم يزاوآ ،ًالاجترازییاپ ،دنمتورث ،ادصورس ،دور

تشهب ،نتفایناکما ،هدزخی ،ًالاجترارازلگ ،نتفایناکم ،زاوآ ،يروف

. دراد بسانت رگیدکی اب .................. تیب يانثتساهب تایبا ۀمه موهفم-57

مالّسلاو دیاب هاتوک نخس سپماـــــخ چیه هتــــــــــخپ لاح دبایـــن رد

یماج دشکنرد ات یفاص دوشن یفوصیماــــخ دوش هتخپ ات دیاب رـــــفس رایسب

دوب ربخ یب ناگتخوس باذع زا ماخقـــشع زوس تفگ ناوتن ناگتخپ مین اب

دنچ یماخ اب هتخوس لد لاح وگم هکشیوخ شک يدرُد هب تفگ شوخ هچ هناخیم ریپ

؟ دراد دوجو حیملت ۀیارآ هنیزگ مادک رد-58

وج ود هب نیورپ ۀشوخ يوج هب هم نمرخقشع ردناک تمظع نیا شورفم وگ نامسآ

دندز هناوید نم مان هب راک ۀعرقدیشک تسناوتن تناما راب نامسآ

اجک ز نامسیر و تسه اجک ز نامسآ هکونشب لثم وش هتشررس هب الد ، الد

يرذگب تمالس وا دنزگ زک نکمم تسیننامسآ نیا تسا برقع رپ ۀشیش تقیقح رد

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون موهفم-59

)قشع ندوب یلزا و لد یبارخ( دنتخیر ناریو ،هناریو نیا گنر لّوا زور / قشع نارامعم هک رذگب لد ریمعت رس زا

)لقع و قشع لباقت( راک هچ ناراکیب راک اب شلقاع / دوب ناراکیب راک يزابقشع

)نامرد مه و تساود مه قشع( دراد ریذپاود هن يدرد / دراد ریسا لد هک تسناد

)هبعک ندوب هلبق( تسوا نامسآ و نیمز بارحم / تسوا ناهج ۀلمج هگتجاح

..................ۀنیزگ يانثتساهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد »م« ریمض يروتسد شقن-60

متسه هک منک نیزا رتقشاعيراگتسر هب مهِد قیفوتمناسر یتیاغ هب قشع زکمتشرس دش قشع ةدرورپ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دودرم ،تّیبوبر ،انَغ ،دد« ياههژاو ینعم-61

هتفایددرت ،مشخ ،رگناوت ،مادلوبقم ،ییادخ ،يزاینیب ،یلها ناویح

هدش در ،تقلخ ،دنمزاین ،یشحو روناجهدینادرگزاب ،يراگدرورپ ،يرگناوت ،هدنرد روناج

؟دراد دوجو هنیزگ مادک رد »حیملت و يزیمآسح ،هیبشت ،ماهیا« ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ریز تایبا بیترت-62

تفاتن رب وا ندید تفاکش هم وا هم زا )فلا

هداتسیا ياپ یکی رب قیاقش )ب

رآ ياج هب دهع امنص متفگ و دشیم يد )ج

تسا شیوخ شوخ دهش ینیریش ز راشرس )د

تسادگ هنیمک هک وا تفای تخب نانچ هام

هداب ماج دّرمز خاش رب وچ

تسین افو دهع نیرد هجاوخ یطلغ اتفگ

تسا هدوشگ دنخرکش هب ار بل هک هچنغ نیا

ب ،ج ،فلا ،دفلا ،د ،ب ،جد ،ب ،ج ،فلافلا ،د ،ج ،ب
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؟دراد دوجو ییالماطلغ هنیزگ مادک رد-63

تیانع رظن – هاگنیمک و داصرم – بیغ نیازخ – وقاچ و رتشن رس – شنرک و هدجس

لیئاکیم و لیفارسا – فئاط و هّکم – همدص و تفآ – برق تقاط – تبغر و عوط

سویأم و دیمون – نوگانوگ طئاسو – تادوجوم فانصا – ندرک هیبعت – رابجا و هارکا

خاک و کشوک – يراوخ و ّتلذم – نیازخ و صیافن – روخرد و قیال – مشخ و رهق

؟دراد یموهفم بسانت هنیزگ مادک اب »تشگ ناهج ۀمه دودرم ،دندادن راب مدآ لد رد نوچ ار سیلبا« ترابع-64

دز مغ رب مه هک دوب ام ةدیدمغ لددندز شیع رب همه تمسق ۀعرق نارگید

میاهداز غاد اب هک میقیاقش نآ امياهدیشک یحوبص غاد شود وت لگ يا

دز مدآ رب و تریغ نیزا دش شتآ نیعتشادن قشع َکلَم دید تخُر درک ياهولج

دز مرحمان ۀنیس رب و دمآ بیغ تسدزار هگاشامت هب دیآ هک تساوخ یعّدم

؟تسا حیحص هنیزگ مادک رد »ضقانت و يزیمآسح ،قارغا ،لیلعتنسح ،بسانت ماهیا« ياههیارآ نتشاد ظاحلهب ریز تایبا بیترت-65

نتخوس ز یعمش همه دوشیم هاتوک )فلا

تخوس بآ ز مدیما تشک هک رگن علاط )ب

تسا نآ زا گنرکی رت مشچ اب ملد )ج

تسا تسپ یتسم زاس ،رهد سلجم رد )د

رتشوخ مدیدن قشع نخس يادص زا )ـه

تسام هآ ،هدیناسر شرع هب رس هک یعمش

تسا نمرخ راداوه قرب هک يروشک رد

تسا نایم رد نینوخ کشا ياپ هک

تسا تسد رب فد هن و نوناق هن و گنچ هن

دنامب راّود دبنگ نیا رد هک يراگدای

ب –ھ– فلا – ج – دد – ب– فلا – ج –ھفلا - ھ -ج -ب -دب – ج – د – فلا –ھ

؟دراد دوجو »عجس« ۀیارآ هنیزگ مادک رد-66

ییوت یتسپ و يدنلب ار ناهجتسودب دراد یتسه مان هچ ره یتسه

ّبر فطل زا دش مورحم بدا یبیتسه زا سپ هدننک تسین و یتسین زا هدننک تسه

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ،ریز تیب-67

»راخ و لگ رد فاص بآ يهولجنیبب و ناتسلگ هب اشگب مشچ«

تسا هتخاس ارحص ناماد مرطاخ رابغ زاقشع هک ییارحص هب تجاح ارم نونجم تسین

دوش رهوگ همه ات تسین عون کی هب گنسکیلو دتفا همه رب قشع دیشروخ وترپ

يراگن رتبوخ نیز دتفین سک تسد ردیناوج رت هفرط نیز دنیبن کلف مشچ

؟يرادیم نارظنبحاص تّزع نینچ نیادشن زاب تنم هب ییاضر مشچ يهشوگ

؟درادن ییالما یتسردان تیب مادک-68

ابص غاب رد درک متسم زاب وت تبرشسُنا يارحص رد درک متسه زاب وت تبرغ

تسوا ناهن رارسا ۀفحت القع دزنتسا ناور لابقا بلاغ رد هک هجاوخ نآ

درک ناوتن اضق رییغت هک تسه ردقنیامیامنب تبلط ردنا نم تسا یعس هچنآ

دزرایمن رتهب نیزک ام غلد شورفب یم هبدزرایمن رسکی ناهج ندرب رس هب مغ اب یمد

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-69

تساوخن تریت هب داتفیب هکرهتسخب هشیر هک دوب کمن هچ نیو

مورب تمارک و ذازعا هب روگ بل اتيدعس يا ریمب هک مشوگ هب وت زا دسر رگ

دز نوگبآ قاط رب یهآ گنس هک هگرهکئالم نشلگ رد محور دنکن لقلق

لوصو دوب تبرق ۀبعک هب ترگ يزورنک دای رجه ۀیداب ناگنشت زا
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؟تسا هدمآ مه تسردان يانعم ياهژاو لباقم رد هنیزگ مادک رد-70

يرسرس ،عیرس :ریخریخ / الاب ناهج ،بیغ ملاع :توکلممعط ،هزم :ینشاچ / يزاسگنرین و غورد :سیبلت

شنیب ،شناد ،یهاگآ :تیارد / تشاددای ،هاتوک ۀمان ،هعقر :تعقروجهراچ ،شیدناتحلصم :يرگهراچ / هراپ کی ،هیال کی :لاود کی
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