


 ادبیات فارسی یازدهم فصل ششم

یتست - شرپ

؟تسا توافتم اههنیزگ رگید اب »ار« عون هنیزگ مادک رد-1

اوگ ردنا رضحم نآ رب دشاب هکاشداپ ار هواک سپ دومرفب

دندناشنب شنارادمان ربدندناوخ وا شیپ ار هدیدمتس

دنب هب شدرک دنوامد هوک هبدنََون نوچ ار كاّحض دروایب

تسار تسپ دنک یهاشداپ رد هکتساوخب ار نارتهم يروشک ره ز

. دراد دوجو حیملت ۀیارآ .................. ۀنیزگ زجهب اه هنیزگ ۀمه رد-2

دیآ یم هاچ مشچ هب فسوی فک زا بآ زونهتفلا زا سپ نابوخ زا ندنک لد دوب لکشم ینغ

یناهج روش تنخس نیریش هتسپ يویناج تروص وت رکیپ هم ضراع يا

یک هالک فرط و رصیق يابق نیدنچراگزور تسا هدید هک زان و ربک ز رذگب

منک  هچ نتمهت فطل دوشن را ریگتسدتخادنا مهاچ هب و دیدنسپ وچ ناکرت هاش

؟دراد دوجو يرتشیب داضت هنیزگ مادک-3

ریپ و انرب دنتشون یهاوگریزگان اهدژا رضحم نآ رب

گرتس و ریلد ،يداژندب ،يوگگرزب شناد هب و یکدنا لاس هب

دنک نوریب كاحض دنب زا لددنک نودیرف ياوه واک یسک

دنزگ اراکشآ ،یتسار ناهندنمجرا ییوداج دش راوخ رنه

؟تسا تسرد ریز تیب دروم رد هنیزگ مادک-4

برح داتفه دندومن در مه زبرض بادآ رد رهام ود نآ نینچ

.تفرگ تروص دربن هلحرم داتفه ود نآ نیب.تسا صاع ورمع و )ع( یلع ود نآ زا روظنم

.تفرگ رد ینالوط و تخس گنج ود نآ نایم.دندرک رذگ گنرین اب گنج داتفه زا ود نآ

؟تسا مادک »ویدخ« و »نادرمیاپ« زا روظنم »ویدخ ناهیگ سرت زا لد هدیرب / وید نادرمیاپ ياک دیشورخ« تیب رد-5

کلام – ناطیش نارادفرطادخ – كاّحض ناگدننکهیجوتبحاص – نودیرف نارایناهج – دادیب ناگدننکهیجوت

؟درادن دوجو »هیبشت« هنیزگ مادک رد-6

نیک نادند هب نادند دییاخبنیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب

یلع قح تردق می گنهنیبن یصو رفنضغ عاجش

تسوت كاخ ایمیک نم نامشچ هبتسوت كالفا رد تّزع جوا ارم

منت رومأم هن مّقح ةدنبمنزیم قح یپ زا غیت نم تفگ

؟درادن دوجو »هیانک« هنیزگ مادک رد-7

منت رومأم هن مّقح ةدنبمنزیم قح یپ زا غیت نم تفگ

تفاتش و دروآرب يریشمش دوزتفای تسد یناولهپ رب ازغ رد

دیدن اما يروتسد تساوخ وزادیود تصخر رهب یفطصم رب

مشچ رهز زا شراک هتخاس دش هکمشخ ز نمشد يور رب دید نانچ
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؟تسین ناسکی رگید ياههنیزگ اب هنیزگ مادک رد هدشصخشم تمسق شقن-8

برح داتفه دندومن در مه زبرض بادآ رد رهام ود نآ نینچ

دیرپ نت زا ماگ دص ورمع ِرسدیسر نوچ شندرگ رب غیت مد

اپ درشفیب ندیرب رس ِیپاشگربیخ تسد سپ تخارفارب

وس ود زا زاب دندرک هلمح مه هبوزرآ دهاش خر دومنن وچ

؟تسین نایامن هیانک ۀیارآ تیب مادک رد-9

ناگناوید مان دش هدنگارپناگنازرف رادرک تشگ ناهن

بل ود يداشگ نودیرف مان هببش و زور ار كاّحض هک ُدب نانچ

تسار تشپ دنک یهاشداپ رد هکتساوخب ار نارتهم يروشک ره ز

ریپ و انرب دنتشون یهاوگریزگان اهدژا رضحم نآ رب

؟تسا طلغ تیب مادک يالما-10

؟دََرب هک نیمار هب مادنالگ سیو ۀمان؟دََرب هک نیریش هب داهرف ۀّصغ ۀّصق

دش هابشایب و لثمیب ،یبش جارعم ز هَش ناکافص نکیم بلط وریم یفطصم نوچ بش هریت رد

منک زارتحا گرب دص لگ و سگرن زمدرگ نیچراخ وچ ،وت مغ ِراخ ِراخ ز

دوب روثنم ۀتکن و ریگوراد ناک نیا زا شیپمیدزیم قحلااَنا ِفال ناهج دادغب هب ام

؟تسا مادک »مشچ رهز زا شراک هتخاس دش هک / مشخ ز نمشد يور رب دید نانچ« تیب يانعم-11

.تشادزاب راک ۀمادا زا ار نمشد هک درک نمشد يور هب ياهنامصخ هاگن

.تسا كانرطخ و نیگمشخ رایسب مصخ هک دیمهف ، فیرح يور هب نتسیرگن اب

.دنادرگرب يور و درک ار دوخ راک باسح هک دید ینابصع نانچنآ ار نمشد

.دیسر نایاپ هب هاگن نامه رثا رد مصخ راک هک درک فیرح هب یهاگن نانچ مشخ يور زا

؟دراد یموهفم تبارق ریز ِتیب اب تیب مادک-12

»نهیم يا نهیم مدوجس يور دوب وت يوسهبرادیب رگا مباوخ رگا رایشه رگا متسم رگا«

یناریو دوب جنگ ِنطوبجع هچ نیا و یلد نایم رد

تسین مان ار واک تسا ییاج نطو نیاتسین ماش و قارع و رصم نطو نیا

مداز اجنیا نم هک یتخسهب درُم ناوتنتسرد تسا یثیدح هچرگ نطو بح ایدعس

ار ناتسم دروآ مارخشوخ لیس وچمه ایرد هبتبرغ يداو زا نطولابح ۀبذج دنمک

؟دوشیم هدید ریز ياهتیب زا کی مادک رد بیترتهب »سانج ،يزیمآسح ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ-13

تشکن دبهپس یکین مخت زج هکتشون دیابب نونکا رضحم یکی )آ

هاوخداد ةواک منم اهاش هکهاش ز رس رب تسد دز و دیشورخ )ب

ياپ هب رضحم درپسب و دیّردبياج ز نازرل تسجرب و دیشورخ )پ

دینش اهنخس ناک شدمآ تفگشدیرگنب وا راتفگ هب دبهپس )ت

پ ،آ ،ت ،بب ،ت ،پ ،آپ ،آ ،ب ،تت ،پ ،ب ،آ

2



.دراد ییانعم تبارق ریز تایبا اب .................. تیب زجهب تایبا يهمه-14

لالح و شاف هدش یکابیب و لهج

نیتسوپ ملاع هدرک هنوگژاو

مارح هتشگ یگدازآ و شناد

مار هتشگ ار ناگدنب نادرمدار

ناگناوید مان دش هدنگارپناگنازرف نییآ تشگ ناهن

دنزگ اراکشآ ،یتسار ناهندنمجرا ییوداج ،دش راوخرنه

ساره وس رهز دیآ ردنا شلد هبساپسان دش هک سکنآ ره نادزی هب

زار هب زج نخس يدوبن یکین ززارد ناوید تسد يدب رب هدش

؟تسا هتفر راکهب هیبشت ..................زجهب اههنیزگ ۀمه رد-15

يرواد ناتساد نیدب دیاببيرکیپ اهدژا رگ و یهاش وت

داد ز زپ یلد ،هنیک ز رپ يرسداب وچ لزنم هب لزنم تفر یمه

دید هنوراو كاحض شیپ ناهجدید هنوگ نآ رب یتیگ وچ نودیرف

داب رادرک هب نودیرف دمایبداهنرب نیمز رب یپ وچ الاب ز

..................تیب يانثتسا هب دراد دوجو »هیانک« اههنیزگ ۀمه رد-16

رمک ددنب هک لوا هنیک رب هکرظن هدوشگ نادیم ناریلد

نید هاش ار ریشمش تخادنیبنیرفآناهج يادخ مان هب

وا مزر سوه ار سکچیه دشنورف نابیرگ رد رس هدرب همه

گنلپ و ریش گنج نیگمهس دوبگنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف

؟تسا هدش كورتم ناگژاو تسرهف زا هک دراد دوجو ياه هژاو تیب مادک رد-17

شنماریپ هقلح ناگس یهورگشنهاریپ و راتسد هدولآیق

مین رتمک شیورد ز تّزع هبمِین روشک رالاس هک متفرگ

ياپ هتفرورف تعانق جنگ هبياج کیرات جنک نآ رد شربص هب

تفاتب مدهج و يدرم تسد رستفای تسد رهگدب نمشد نونک

.تسا هدش هراشا ..................زجهب ملظ تموکح یعامتجا ياهیگژیو ۀمه هب ،»دنزگ اراکشآ یتسار ناهن / دنمجرا ییوداج دش راوخ رنه« تیب رد-18

مدرم قوقح هب ینلع يّدعت و زواجتمدرم ییاونیب و رقف شرتسگشناد و راک هب ییانتعا یبغورد و لغد نتفای رابتعا

؟دراد دوجو ییالما طلغ ،اههژاو هورگ مادک رد-19

گنرین و سیبلت ،قوط و هقلح ،میظع و گرتسنحص و هطّوحم ،طیرفت و طارفا ،هنوگ و فنص

يدرگاش و ذّملت ،نایوجبیع و نانعاط ،دامتعا و تقثخاّبط و رگیلاوخ ،عازن و بره ،ناشخرد و ئلألتم

؟تسا توافتم رگید ياههژاو اب هژاو مادک شقن ریز تایبا هب هجوت اب-20

زیت هدنّرد نخان يرادن نوچ«

درک هجنپ وزاب دالوپ اب هک ره

راگزور ،ددنب شتسد ات شاب

زیتس يریگمک هک ِهب نآ نادد اب

درک هجنر ار دوخ نیکسم دعاس

رارب شزغم ناتسود ماک هب سپ

زغمهجنردعاسنخان
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.دراد ییانعم طابترا  .................. تیب زج هب تایبا ۀمه اب "ناگناوید مان دش هدنکارپ / ناگنازرف نییآ تشگ ناهن" تیب-21

رورس اناد مدرم رب نادان یکی نآ ورالاس ناریقف لیخ رب معنم یکی نآ

تسا ربتعم لهج و لوهجم لضفجنر ردنا لضاف ،هدوسآ لهاج

مارح هتشگ یگدازآ و شنادلالح و شاف هدش یکاب یب و لهج

تسا یگناوید ۀلمج زا یلفاغتسا یگنازرف ز هن ندوب لفاغ

:تیب ناونع تحت هواک توعد هب مدرم تبثم خساپ .................. تیب يانثتساهب تایبا ۀمه-22

.دشابیم »تسا نمشد لد هب ار نیرفآ ناهج / تسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب«

هاگرازاب تشگ نمجنا وا رب هاش شیپ زا دمآ نورب هواک وچ

دندش نوریب كاّحض گنرین زدندش نودیرفآ رکشل يوس

هاوخداد ندیشورخ دمآربهاش هاگرد ز کیاکی هگ نآ مه

درخ هن دش نمجنا وا رب یهاپسدرُگ درم نوردنا شیپ تفر یمه

؟تسیک فّرعم ».تسا هتخادرپ تداهش نامز ات )ع( یلع ترضح و ربمایپ یناگدنز حرش هب يردیح ۀلمح رد يو« ترابع-23

یفوتسم هللادمحیفسوخ ماسح نبايدهشم لذابینامرک يوجاوخ

؟دوشیمن هدید قارغا هنیزگ مادک رد-24

گنلپ و ریش گنج نیگمهس دوبگنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف

سوب داد وا تسد نامز نآ رهپسسوبکشا ۀنیس ورب رب دزب

يور هب الاب ز دمآ ردنا بسا هکيوا بسا رب رب دز ریت یکی

تشگ دالوف هوک هگمزر همهتشد هب دمآ هوک نینهآ نآ وچ

..................زجهب تسا هتفر راکهب داضت اههنیزگ یمامت رد-25

ناگناوید مان دش هدنگارپناگنازرف رادرک تشگ ناهن

تسا نمشد لد هب ار نیرفآناهجتسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب

دندب اناد گنج رد هک ناریپ هچدندب انرب هک ره نوردنا رهش هب

درخ تسکشب گرت شرس رب دزبدرب تسد رس واگ هزرگ نآ رب

؟تسا بسانتم »دیآرد هتشرف دور نوریب وچ وید  /  دادضا تبحص ياج تسین لد تولخ« تیب موهفم اب هنیزگ مادک موهفم-26

راک تشگرب و دروآ ردنا تسکشراگدرک اب تسویپب نوچ ینم

ساره وس ره ز دیآ ردنا شلد هبساپسان دش هک سک نآ ره نادزی هب

دناوخ داد يوس رسارس ار ناهجدناوخ دایرف و دیشورخ رب یمه

دنک نوریب كاحض دنب زا رسدنک نودیرف ياوه وک یسک

؟دوشیمن تفای دروم مادک »هاوخداد ةواک منم اهاش هک / هاش ز رس رب تسد دز و دیشورخ« تیب موهفم زا-27

ّملظتضارتعاّقلمتعّرضت

؟دراد بسانت تیب مادک رد هدشصخشم ةژاو اب »مرهوگ دوب ناریش يورین ز / مروآمان و ناریا روپ منم« تیب رد رهوگ ةژاو-28

تسوت كاخ ایمیک نم ِنامشچ هبتسوت كالفا رد تّزع جوا ارم

داژنورسخ ِورسخ و يورسخلد ریش ِرسپ و یلدریش

يراب ریشمش ربا ،نوردنا مزر هبيراثنرهوگ ربا ،نوردنا مزب هب

وت ياضر نم تحار ،نم تشونرس وت قشع نم تشرس تخر رهم ،نم تشهب ترد كاخ
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؟تسا حیحص هنیزگ مادک رد »ضقانت و يزیمآسح ،قارغا ،لیلعتنسح ،بسانت ماهیا« ياههیارآ نتشاد ظاحلهب ریز تایبا بیترت-29

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

؟تسا كاّحض یتموکح ياضف رگنایب تیب مادک-30

دیآرد هتشرف دور نوریب وچ وید / دادضا تبحص ياج تسین لد تولخ

تسا )روآبجعت( یبجعلاوب هچ نیا هک تریح ز هدید تخوسب / نسح ۀمشرکرد وید و خر هتفهن يرپ

شدیاب لّمأت و ریبدت هکنآ تسا کلم راک / ؟راکهچ ینیبتحلصم اب ار زوسملاع دنر

دمآ شورس ،نمرها دش وچ هکنآ مکح هب / عومجم يوش ات يآ زاب هقرفت رکف ز

؟دوشیمن هدید قارغا ،هنیزگ مادک رد-31

نخس مدربن سک زا هنوگ نیدبنهک متسدش ات یکدوک زا نم

دنلب خرچ تسد ارم ددنبندنبب متسر تسد ورب تتفگ هک

تشه تشگ نامسآ و دش شش نیمزتشدنهپ نآ رد ناروتس ّمسز

بایسارفا مان دونشب رگابآ يایرد وچ نهآ هوک دوش

؟تسا هدماین »ندیدرازآ« موهفم هنیزگ مادک رد-32

مرس رب یمه دیآ شتآ هاش زمرگنهآ درم نایزیب یکی

دنزگ دبای هشیدنا زا هاش لددنمجرا تسه دنزرف دنچ ره هک

وت رادقم هاش يا دیازفیبوت راک دوب نداد داد رگا

هاوخداد ةواک منم اهاش هکهاش ز رس رب تسد دز و دیشورخ

؟تسا »هیبشت« ۀیارآ ياراد هنیزگ مادک-33

وا راتفگ هب اهلد دیدرپسيور دیداهن خزود يوس همه

دنک نوریب كاحض دنب زا لددنک نودیرف ياوه واک یسک

درگ تساخرب رازاب ز هگ نامهدرک هزین رس رب نآ هواک نامه

دنب هب شدرک دنوامد هوک هبدنون نوچ ار كاحض دروایب

؟تسا هنیزگ مادک لداعم »تسا هدشیم هتفاب يدالوف زیر ياههقلح زا هک هاتوک نیتسآ اب یگنج ۀماج«-34

هرزناوتسگربهدنژابق

؟تسا طلغ هنیزگ مادک رد هدش صخشم ةژاو يانعم-35

)ورابیز( دراد ینآ هک دشاب نآ تعلط ةدنبدراد ینایم و يوم وا هک تسین نآ دهاش

)سوسفا( دنزیمن رس هدیپس نینچ یبش زک غیردراوسیب رابغ نیا راظتنا رد ماهتسشن

)گرزب( نولوقی اّمَع ُۀنأش یلاعتنوچ و هچ و دنچ زا شتاذ هّزنم

)زیت ریشمش( دیسر نیّدلاسمش ِراوِنا قرشمدیسر نیّدلا ماسح نآ رگید يوس
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؟درادن دوجو »دنسم« هنیزگ مادک رد-36

هاوخداد ندیشورخ دمآربهاش و هاگرد ز کیاکی هگنآ مه

ناگناوید مان دش هدنکارپناگنازرف نییآ تشگ ناهن

دنزگ اراکشآ یتسار ناهندنمجرا ییوداج دش راوخ رنه

رازه دش نمجنا نایلاس وا ربرایرهش ناهج رب دش كاحض وچ

؟تسا هواک مایق هب مدرم تبثم خساپ ةدنهدناشن تیب مادک موهفم-37

دنب هب شدرک دنوامد هوک هبدنون نوچ ار كاّحض دروایب

تسام رهب همه یتخس و جنر ارچتساروت یهاش هب روشک تفه رگا

هاوخداد ندیشورخ دمآربهاش هاگرد ز کیاکی هگنآ مه

درخ هن دش نمجنا وا رب یهاپسدرگ درم نوردنا شیپ تفر یمه

؟دیوگیم نخس ینامز تّیعقوم مادک زاً اقیقد ،همانهاش تایبا نیا-38

دوب راک یندوب نیاک تفگ ودب«

دروَخ هب هد ناشمارآ و زاس شدوخ

شروخ ناش هدم مدرم زغم زج هب

دورد دیابن ددرگ هچ ات نامب

درک زین ياهراچ نیا زج دیابن

»شرورپ نیا زا دنریمب دوخ رگم

كاّحض بیرف يارب كالاچ يریگلاوخ سابل رد سیلبا ندز هسوبكاّحض بیرف يارب هنازرف یکشزپ سابل رد سیلبا ندمآرد

نآ زا رام ندییور و كاّحض فتک ود رب سیلبا ندز هسوبكاّحض رد ینمرهآ يوخ و قلخ شرورپ و ناریگلاوخ هب سیلبا باطخ

؟دراد دوجو »ناسمه سانج و داضت ،هیانک« ياههیارآ هنیزگ مادک رد-39

مرهوگ دوب ناریش يورین ز مروآ مان و ناریا روپ منم

نم نامیپ تسا نینچ وا اب هک نطو يادف ار دوخ ناج منک

تسا یگنادرم مسر ناج ز نتشذگتسا یگنازرف شیک نطو زا عافد

داب هتشغآ هّرذ نآ نم نوخ هبداب هب تکاخ ز رگ ياهّرذ دور

؟درادن هراشا يرما هچ هب  »گنرف رد اههناختب دندیپت / گنر دنه رد رفک خر زا دیرپ« تیب-40

مالسا نانمشد سرتهناختب ياهتب نتسکشمالسا تسکش زا نانمشد يدیما انمالسا يزوریپ

؟تسا مادک »اشداپ زا مشیدنا رب زگره هن / اوگ ردنا رضحم نیدب مشابن « تیب موهفم-41

.دنریذپب دهاش ناونعهب ارم منکیمن رکف.تسین هاشداپ زا نم سرت لیلد نم روضح

.منکیمن تفایرد ،همانیهاوگ هاشداپ زا زگره.منکیمن اضما ار همانداهشتسا و مسرتیمن

؟تسا مادک »رتهم نیا« زا روظنم و »دییوپب« ینعم ،»تسا نمشد لد هب ار نیرفآ ناهج / تسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب « تیب رد-42

كاّحض - دینک تکرحنودیرف - دینک وجتسجهواک - دینک يرادیاپسیلبا - دینک رارقا

؟دراد یشقن هچ »ش« ،»دندناشنب شنارادمان رب / دندناوخ وا شیپ ار هدید متس« تیب رد-43

لعافممتم هیلافاضملوعفم

؟تسا هتفرن راکهب انعم مادک رد »رهب« فرح »تسام رهب همه یتخس جنر ارچ / تسار وت یهاش هب روشک تفه رگ هک« تیب رد-44

هب قلعتمنآ زايوسيارب

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ینعم-45

.داتسیا و دمآ گنج نادیم هب :تسار درک سفن و تشد هب دمایب.دندرک دراو رگیدکی هب مخز داتفه :برح داتفه دندومن در مه ز

.دروآرد تکرح هب ار بسا تعرس اب :درگ دناشفارب شربا تخیگنارب.درک نمشد هب دولآبضغ یهاگن :مشخ ز نمشد يور رب دید نانچ
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.تسا بسانتم ..................  تیب زجهب تایبا ۀمه موهفم اب »ناگناوید مان دش هدنکارپ  /  ناگنازرف نییآ تشگ ناهن « تیب-46

دسریمن نادزی تمکح زومر رد سکتسا رّدقم نادزی تمکح هب اهراک نیا

دسریمن نان یکی هّصغ رازه دص ابار لضف بابرا و مّعنت رد لاّهج

دسریمن نادان رطاخ هب مغ هّرذ کیشیپ زور ریبدت مغ رد هدنامب اناد

دسریمن نابرد هب هار و دیلک دیوجرد نورب ملاع و ردنا دنسم هب لهاج

؟دوشیم تفای ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-47

ملع دیاوف زا موصعم ملاع بلط رد و ندرک بوصنم تلالض هب ار املع و ندینادرگب ناحصان تیبرت زا يور دیاش لطاب لایخ دّرجم هب رسپ يا تفگ ردپ«

هچ غارچ هب ینیبن غارچ هک وت تفگ ینز دیراد نم هار ارف یغارچ ناناملسم زا یکی رخآ تفگیم و دوب هداتفا لِگ رد یبش هک ییانیبان وچمه ندنام مورحم

»ینیب

راهچهسودکی

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-48

دادب شزور توغ ناسريزور هک داتفوا قافتا زاب زور رگد

اقصتسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب مدرک دب هک نم زا ریگم مدروخ یتبرش را صرح هب

نیک نادند هب نادند دییاخب  نیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب

دنزگ اراکشآ یتسار ناهندنمجرا ییوداج دش راخ رنه

؟»داضت« ۀیارآ مه تسا رارقرب »سانج« ۀیارآ مه هیفاق ياههژاو نایم هنیزگ مادک رد-49

روش روگ زا دزیگنارب دنیشنروگ تشپ رب هک یگنلپ ناس هب

ناگناوید مان دش هدنکارپناگنازرف نییآ تشگ ناهن

مزب تسین ناهج ردنا هک یتفگ وتمزر هب ود ره دنتفر هنوگ نآ رب

ناولهپ ود و زارفارس ریش ودناوج و ریپ دنتشگ کیدزن وچ

؟دناهدرک ینیبشیپ شیارب هک تسا یموش تشونرس زا زیرگ يارب شودرام يرگهراچ نیرخآ هب طوبرم هنیزگ مادک-50

ناتسوداج دنه دنک ات دشبناتسودنه يوس واک دنتفگب

نارواگنج ناوید هّرن همهنارگ یهاپس اب نامد دمایب

تسپ درک ار هیامرب واگ نآ رمتسم ِلیپ نوچ هنیک نآ زا دمایب

تشکن دبهپس یکین مخت زج هکتشون دیابب نونکا رضحم یکی

؟دوشیم تفای ییالما طلغ تیب مادک رد-51

ازس ندرک ناهن مدید ار غیتاضق ردنا یّتلع دمآرد نوچ

كولم ناوختفه مزر شتلوصتشهبتشه ناوخ مزب شتلص

ار زورفاناهج حبص نیا تسین تحابص ناکدوریم ییورحبص راظتنا بش همه بش

دنکیم هولج اضق ریت هب ور هک لفاغرذح دنکیم ادخ ياضق زا هک نادان

؟ تسا هراعتسا ،»تشگ دالوف هوک هگمزر همه / تشد هب دمآ هوک نینهآ نآ وچ« تیب رد هملک مادک-52

هگمزرتشددالوف هوکهوک نینهآ

؟تسا مادک »ویدخ ناهیگ« و »وید« زا روظنم »ویدخ ناهیگ سرت زا لد هدیرب / وید نادرمیاپ ياک دیشورخ« تیب رد-53

نودیرف - كاّحضادخ - كاّحضنودیرف - ناطیشریما - ناطیش
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؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-54

.دروآرد اپ زا دوب نید كاپ يدرم هک ار صادرم شردپ ،وا تقفاوم اب سیلبا

.درورپیم وا رد ار دب يوخ و دناروخیم ودب یناویح ياهشروخ ،كالاچ يرگیلاخ سابل رد سپس

.ثیبخ شنم و دادیب و ینمیرها ياهوخ زا تسا یمّسجت و نمیرها زا تسا يرهظم رام

.تسا هقعاس شزورف ریظن اما تسا تّدم كدنا ،كاّحض ناتساد رد هواک روضح

؟دراد بسانت ،»دیپس وید هاگرگج مدیرد« اب تیب مادک رد هسامح يهنیمز-55

نایواک رتخا دش هنوگنآ رب ناینرپ و هیام رپ يابید ز

كاخ دیشاپ جات يورسخ نآ رب كاپ دیردب ياپ ات هماج همه

راگزور نآ ردنا گرم دندیدن راک تفر یمه دصیس لاس نینچ

يوزرآ زیچ ،گنج زجب يدرکن يوخ هب ُدب نایژ گنلپ ناسب

؟تسا هدش انعم یتسردهب »کیاکی ،گرت ،ندرپس« ياههژاو هنیزگ مادک رد-56

هعفد کی ،ییادج ،نتشاذگ اپ ریزیکی یکی ،دوخ ،لامیاپ

ناهگان ،یگنج هالک عون ،نتشاذگ رایتخا ردناهگان ،یگنج هالک ،ندرک لامیاپ

؟تسین »ندییاخ« ةژاو فدارتم هنیزگ مادک-57

هدرشفامشخ زا ندییاس نادندنادند هب ندرک مرنغضم

؟درادن دوجو »ندیشیدنا« ةژاو لداعم هنیزگ مادک رد-58

»ریلد شناوخم شناوخ هناوید وتریش و لیپ زا دشیدنن هک روالد«

گرگ وچ ناریا و دنشیم وچ ناروت هکگرزب هاپس نآ زا یشیدنا هچ

درد ز ُرپ شلد دش ردپ نوخ زدرک هشیدنا و دینشب كاّحض وچ

دربن راگزور زا دشیدنیندرَم هک ادرف تسا شیپ راک یکی

ناهج راگدرک زا شیدناربناج هریت يوداج نمهب يا وت

؟تسا كرتشم هورگ مادک رد ،تایبا ِنیماضم-59

تسا نشور نخس نیا نادرخب رب هکتسا نمشد یکی یناهن رد ارم )فلا

زان هب هدازادگ و تّنم هب هدازهشزاونهلفس کلف تسد ز دایرف )ب

تسردنت ناور دشاب گنهرف هبتسس و تسا راوخ و راز رنهیب رهگ )ج

ناگناوید مان دش هدنگارپناگنازرف رادرک تشگ ناهن )د

زایپ هدیشوپ ریرح نهریپ دصشیپ هب هدنکفارس یگنهرب ز سگرن )ـه

ج ،د ،فلاـه ،د ،بد ،ج ،بـه ،ب ،فلا

؟تسا رتکیدزن ریز تیب مادک هب »تسا نمیرها ز رتدب هک نادزی هب / تسا نهیم نمشد يدب زک یسک« تیب موهفم-60

دوب رویز و تنیز ار نطو مام ةرهچنطو زا دباتن ور رویز و بیز رهب هک ره

دوب رتنع ۀگنل دصقرب نیریش رگ هزاتیبنجا زاس هب دصقریم راک ره رد هکنآ

بت تشگ شُمارف دمآ گرم هک نوچ؟تساجک ردام مغ ،روشک مغ اب

برعلاطش بل ات ناسارخ زاراک مرگ نادزد و ناریو يروشک
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؟دناوخیمارف كاّحض هیلع مایق هب ار مدرم هواک ،تیب مادک رد-61

يار وید اب میتسب و میدیرب        يادخنادزی كاپ زک دییوگب

نم هاوخدب تشذگب زرم رب هک          نم هاگرد هب رسکی دییایب

نهک يوزرآ منک ون رگم           نخس نم اب خاتسگ دییوگب

تسا نمشد لد هب ار نیرفآناهج        تسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب

؟تسا تسردان نایب مادک »گنلپ و ریش گنج نیگمهس دوب / گنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف« تیب رد-62

دنراد سانج ۀیارآ :گنر و گنج.تسا هتفر راک هب صیخشت کلف يارب

ندیسرت يارب هراعتسا :نتخاب گنر.دناهراعتسا گنلپ و ریش

؟تسا مادک  »قارغا و ناسمهان سانج ،داضت ،ماهیا«  ياه هیارآ نتشاد تهج زا ریز تایبا یلاوت بیترت-63

بآ رب یشقن دنزیم ات منماد رت ةدید )فلا

فطل هب نانیکسم ياهلد دوخ وت شخبناج لعل )ب

هعموص ردنا هک هد شغیب بان بارش ناز )ج

باجح دش منید و لقع و شوه و ربص و گنن و مان )د

دنکیم شّقنم بش ره نوخ هب ار تیوک كاخ

دنکیم شّوشم تفلز یلو درادیم عمج

دنکیم شغ ياهعرج يوب هب یفاص یفوص

دنکیم شش ره كرت ناملس هک آزاب نم كرت

ب -ج -فلا -دفلا -ب -د -جب -فلا -ج -دفلا -د -ب -ج

؟تسا تسردان هدش صّخشم ياهتمسق ییانک موهفم هنیزگ مادک رد-64

)درک يراشفاپ ندیرب رس يارب(    اپ درشفیب ندیرب رس یپ)دیسرت( گنر دنه رد رفک خر زا دیرپ

)دش راکشآ وا ةرهچ(     وزرآ دهاش خر دومنن وچ)درک يرازگساپس و رکشت(    لیئربج وا تسد رب هسوب دزب

؟تسیچ »هاوخداد ندیشورخ دمآرب / هاش هاگرد ز کیاکی هگنآ مه « تیب ینعم-65

.دش دنلب خاک زا هدیدمتس ضارتعا دایرف ناهگان ،هظحل نآ رد.دیسر نایرابرد شوگ هب اجهمه زا يرگداد و لدع ياون یمارآ هب نآ زا دعب

.دندمآرد مکاح هاگراب هب نایکاش كدناكدنا سپس.دندمآ نوریب هاگراب زا یهاوختلادع يارب مهرس تشپ نامز نآ رد

..................كاّحض ینعی »متس يدید هک زا ات يوگرب هک / مژد يور هب رتهم تفگ ودب«-66

.درک ییوجزاب هواک زا ینامداش راهظا و یلاحشوخ اب.درک وگ وتفگ ،دندوب هتشاد اور يو قح رد هک یملظ ةرابرد ناوارف هودنا اب

.دیسرپ وا زا ،دوب هدرک ملظ هواک هب هک ار یسک مان ،هنانیگمشخ.دیوگزاب تسا هدش هدرزآ یسک ره زا هک :تفگ وا هب هناتسود
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