


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هفتم

یتست - شرپ

؟تسا مادک ،بیترت هب »لاهما ،لامها ،بیاخ ،هوطخ«ياه هملک ینعم-1

نتسناد نکممان ،راکرد یتسس ،تسردان ،یهارمگنداد تلهم ،نتشاذگورف ،دیُماان ،ماگ

ندرک يرود ،ندرک رارصا ،هرهب یب ،يراگتساوخنتخادنا ریخأت هب ،نیگنسراب ،ایر یب ،شزغل

..................زجهب دراد دوجو هداوناخمه ياههژاو اههنیزگ ۀمه رد-2

زیمآریبع دوش مکاخ وت لاخ ز ات هکدرب مهاوخ كاخ هب دوخ اب وت لاخ لایخ

تسوت ۀناد و ماد ریز بیجع ياههفیطللد يدوبر نافراع زا طخ و لاخ فطل هب

ار ام دوشیمن رّسیم وت زا تغارفارای ناتسود لاح زا یغراف وت رگا

تسا نویامه معلاط دنک عولط رگاوت تعلط باتفآ ،يوک رس قرشم ز

؟ تسه ییالما طلغ ، هنیزگ مادکرد-3

.درک بلج ارم هّجوت اسآ لوغ لکایه نیا زا شقن ود ، هطوحم نیا هب دورو ضحم هب

.دوب هتخود ناشیا تماق هب لزا يزرد ییوگ هک دمآرد شندب بلاق يروط نم سابل

.داد یم زورب دوخ زا فعاضم یعضاوت ، يا هناصلاخ فاطعنا ره ربارب رد

.دنهد تداع طابنتسا و لّمعت و رکفت هب ار دوخ درک یم هیصوت

؟تسا تسردان رادقوط رتوبک رثن دروم رد هنیزگ مادک-4

.دوشیم هدافتسا مک یبرع تاغل.تسا هدومن هدافتسا مه یسراف تایبا زا رثن لالخ رد

.دوشیم نایب تاناویح نابز زا ناتساد.دتفایم قافتا اهلعف رد هسانش فذح

ۀنیزگ رگم تسا هدمآ تسرد اه هنیزگ ۀمه رد ».دیناسر ادا هب ار تدایس بجاوم و دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا زین ارم«  ترابع موهفم-5

.................. .

.درک ادا ناوت ّدح رد ار ناتسود و ناتسدریز قح دیاب.دناسرب نایاپ هب ار دوخ یلصا فیاظو ،لوئسم دیاب

.تسا ناهارمه ۀفیظو نم يرورس و نامیپ ،دهع زا عافد.دنک یم نایب ار فیاظو ماجنا رد يریذپ تّیلوئسم

الَق نم .دوب لوضف و فاّرح یلیخ .دناوخیم هضور نانامهم زا یکی .دندرکیم مايراگنلو و یلمحم و يدادعتسایب رب لمح ار میاهتلفغ«ياههلمج رد-6

نم و دوب علاط يدرز و هتفر گنر باتفآ .مراذگب مرهاوخ رس هب رس ات متفر کحضم تخیر نیا اب و مدروآرد شاهبعج زا ار کنیع ،هرخسم يارب و مدرک

؟تسه ییالما طلغ دنچ ».مدوب لاحشوخ و نعمطم

راهچهسودکی

؟تسا هدومن همجرت مشش نرق یسراف رثن هب یبرع نابز زا ار هنمد و هلیلک باتک یسک هچ-7

یشنم هللارصنحّفقم نبايونزغ ییانسبیبط ۀیوزرب

؟دراد دوجو هدرشف و هدرتسگ هیبشت ود ره ،تیب مادک رد-8

راذگم ناشخرد دیشروخ وچ يور زا شرودنادرگرس دوش هّرذ نوچ وت رهم زا هکره

راذگم ناگوچ مخ رد ملد يوگ نیا زا شیبمنزن ییوگ وت ناگوچ وچ فلز اب هک نم

راذگ زاب ابص هب ناتسب دش دمآ هارزاورپ ناتسلگ يوس ینک غرم نوچ دنچ

راذگ زاب اوه هب ار اپورسیب ةّرذرهم شتآ زا ربخ يرادن هّرذ کی هک وت
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؟دیباییمن ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-9

.میدرگ عطقنم دایص رظن زا ات دینک یتّوق نواعت قیرط هب هلمج هک دشاب نآ باوث یلاح

.تخاس ناوت اهحالص ثداوح عفد يارب براجت زا هک مور ناشیا رثا رب تحلصم بسحرب تفگ دوخ اب غاز

.دنبای تعیقو لاجم نانعاط ّالا و ،رتیلوا تقفاوم قارف تقو رد ،تسا هدوب تکرش الب ماگنه رد

.متسجب دایص تسد زا ناشیا ترهاظم و تنوعم هب و دندرازگب تحصانم و هعواطم هب ارم قوقح ناشیا

و دندرکب يو نامرف نارتوبک .تسا نآ رد ام شیاهر هک میریگرب ياج زا ماد ات دینک یتّوق نواعت قیرط هب هلمج هک دشاب نآ باوص یلاح«  نتم موهفم-10

.دراد بسانت..................تیب يانثتسا هب تایبا ۀمه اب  ».دندنکرب ماد

تسوپ دنناردب ار نایژ ریشقاّفتا دوب وچ ار ناگچروم

دتفا ام مالس باوج قاّفتا یکراب دشابن ار داب نوچ وت هاگراب هب

دنرخن وج مین هب نمشد ۀنعط رازهراک همه رد دنلد کی رگا مه اب تسود ود

تفرگ ناوت یم ناهج قاّفتا هب يرآتفرگ ناهج تحالم قاّفتا هب تنسح

..................زجهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد »ار« عون-11

رایسب درخ و مامت ياهد اب دوب مان اربز ار شوم نآ.دنکفا هک جنر نیا رد ار وت قفاوم قیفر و زیزع تسود يا

.درآ طبض رد ار ناشیا ات داتسیا گت هب نازیرگ.دنتفاتب هار و دنتخاس ماما ار وا تراشا نارتوبک

؟تسا هدش باختنا ار یتسرد هب کنامک لخاد ةژاو هنیزگ مادک رد-12

مشاب دوخ رایرهش و مور دوخ رهش هبمباتیمنرب وچ تبرغ و )یبیرق -یبیرغ( مغ

ینیچهشوخ رب ینک یمحر رگانمرخ ياراد يا دشاب )تباوث -تباوص(

تسیک راسگمغ میهد هک ةوشع هب لد ام دناهلیبق کی زا وچ ود ره تسم و )روطسم -روتسم(

میریگب رپرپ ۀلال زا )قارس -غارس(ار دوخ نیرید ةدرک مگ ایب

؟دوشیم تفای ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-13

هچنآ اّما .تسا نارای یتخب کین و لابقا زا ناشن ،ناگدنبرب وت ناسحا و تباث ارم وت تّدوم نیقی هب :تفگ دینش شیوخ نیرق و رای نخس نیا نوچ ،شوم«

».تسا یتسود ّقح ،دنکیم حیحص رکف راخ و تسرد يار نوبذ ارم

راهچهسودکی

..................ۀنیزگ زجهب دنراد ییالما طلغ اههنیزگ ۀمه-14

.دنتشگزاب نمیا و قلطم شنارای و هقوطم و دیربب مامت ناشیا ياهدنب تبقر و ّدج هب هاگنآ

.دنبای تیعقو لاجم نانعاط الاو رتیلوا تقفاوم قارف تقو رد

.دنارب اهيوج راسخر رب و داشگب ناگهدید بآ ز

.یباین تصخر و يرمشن زیاج نم بناج لامها ،دشاب هدیسر لامک هب تلالم هچرگا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »گت ،نانعاط ،هّبح ،لاج« ياههژاو لداعم-15

ود ،نارگشنزرس ،دنق ،هماجدیود ،وجبیع ،هناد ،مادندیود ،نایوجبیع ،هناد ،روتندیود ،شنزرس ،هناد ،هلت

؟تسا طلغ اههژاو زا یکی يالما ،هنیزگ مادک رد-16

سامتلا و عّرضت ،نادخنز بیس ،لابو و رزویبرض قاط ،باوخ ۀئشن ،ثکم و لّمأت

هانپرس و اوأم ،ییابیز و تحابس ،هدکمتام و نزحلاتیبلغد و راکم ،تخس و بعص ،يدنسپان و تیهارک
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.................. دیاب مه نم ، ینعی ». دیناسر ادا هب ار تدایس بجاوم و دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا زین ارم« -17

) 80– یبرجت يرسارس (

.مناسر ماجنا هب ار يرورس طیارش و میآرب تسایر فیاظو ةدهع زا.منک ظفح ار رابتعا و تّزع و منک اهر ار تموکح تّیلوئسم نیا

.مزادرپب ار ناگرزب قوقح و منک هّیهت ار تموکح تازیهجت و لیاسومرادب مرتحم ار ناسانشرس و مراذگب رانک ار تسایر رهاوظ

.دوش نیشنمه قفر اب و نیرق فطل اب و دوش قرغ ام معن و نیمث ّرُد رحب رد و دسر تمکح و تمعن جنگ هب ناشیا تسد ،مینیزگرب هک ار نآ«  :نتم رد-18

ناسلفم نیا ،دیامن لمح ار لابو و رذو و دهن ماگ ماک ماد رد سفن يایر بجوم و یضتقم رب ناشیا .میراذگ ورف میهاوخ هک ار نآ و میرادرب میهاوخ هک ار نآ

؟تسا طلغ هژاو مادک يالما  ».دنریگ اوأم یلعا سودرف هب لب ،دنود یم ناصلخم نآ بقع رد

رذونیمثاوأمناسلفم

؟تسا هدمآ »هیانک« ۀیارآ هنیزگ مادک رد-19

.تسادج هب ام راک رد يور هزیتس نیا.دریگنرب ام زا لد ،میوشن ادیپان وا نامشچ زا ات

.دشاب هچ ناشیا راک ماجرف هک منادرگ مولعم و مورب ناشیا رثا رب.يدنتشاذگ راگزور وا تعواطم و تعاط رد

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدشصّخشم ةژاو يانعم-20

)هناگیب( دشاب ابص یبنجا نآ رد هک یتولخ هبسانشتقو میدن يا ناسر هجاوخ عمس هب

)تناما( دوش نوزف تمالم هب یقشاع درد نیاکراهنیز تسود يا متمالم زا شکرد مد

)نطاب( ریمض ردنا مرگید ،دنامن رّوصت ياجنم ياتکی لد رد ،يدش رّوصم وت ات

)نامسآ ياههنارک( يروجنر يافش دهاوخن يادخ زا سک قافآ همه رد بیبط دشاب وت نسح هب رگا

؟دراد دوجو ییالما طلغ ترابع مادک رد-21

.دننک زجاع ار ریش قاّفتاهب ناروم هک دریگن لمهم نافیعض لد

.دنیامن تحماسم یتشک ترجا هب و دنیارگ تحلاصم هب وا اب هک دیدن هراچ

.دَرب لزانم رگید ياّنمت سپ ،دسر یتلزنم هب ات دشاب حصان هشیمه رهوگدب میعل

.تشگ تدایز يو مهف تیافک روفوهب وا تقث ،دومزآ رتشیب وا قالخا دنچره

؟تسا هدش هتخاس  »مسا + تفص + مسا + تفص + مسا + تفص + مسا + تفص« يوگلا ساسا رب هملک هورگ مادک-22

یللملا نیب ياه هراونشج رد هدننک تکرش کیزیف دایپملا زاتمم هورگ نیرت هتسجرب

ناهج فلتخم ياهروشک نامرهق نادرم راختفا رپ شیامه نیلّوا

هتشذگ نورق رظن بحاص و یمان دنمشناد نز ود نآ

يرنه و یملع زکارم ۀتفای شرورپ و راکتسرد زومآ شناد نیتسخن

؟درادن دوجو  »مکنیع ي هصق« ناتساد رد ریز ياه  یگژیو زا کی مادک-23

هنامز شرورپ و شزومآ عضواه هداوناخ يداصتقا عضوهنامز یسایس عضو رب یهاگآهنامز مدرم یعامتجا عضو

.قلع زا ار ناسنا درک قلخ هک ییادخ مان هب ناوخب : تفگ تسیرگنیم ار ناگراتس ؤلألت شرس يالاب رد ، دمآ نوریب ، تساوخرب تشحو اب وا« ترابع-24

؟ تسا طلغ هملک مادک يالما »دندرک یم دمآ و تفر هکم هار رد یلفاوق ، هوک يالاب زا و دوب یبیغ تاماهلا عبنم و تالّیخت زکرم ارح راغ نیا و

یلفاوقؤلألتتساوخربتاماهلا

؟دناهدش هدورس یبلاق هچ رد ریز تایبا-25

یغارچ نوچ يو رد هلال ناشفرد«

هداتسیا ياپ یکی رب قیاقش

یغاد شناج رب وا دود زا کیلو

»هداب ماج دّرمز خاش رب وچ

یتیب ودیعابريونثملزغ
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؟دراد دوجو هیبشت نیرتشیب ،تیب مادک رد-26

قشع نادیم رد تسا هدیصقرن نم نوچ ياهّرذنسُح ناویا رد تسا هدیباتن يدیشروخ وت نوچ

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

لد نابیرگ كاچ متخود ون ز هک سبتخیسگ تقاط ۀتشر تسکش ترکف نزوس

رتشوخ ناماسورسیب ناهج راک نوچرتشوخ ناناج فلز وچ نخس هتفشآ

؟تساهدش رارکت هنیزگ مادک رد »ینامیم دیزی َملَع لثم« لثملابرض موهفم-27

.يرادیمنرب ترمک زا تسد.یتسه لیب مدره و هتخلش

.يروایب ابروش نامسآ يورب یهاوخیم.دریگیم تاهدنخ راوید كََرت زا

؟تسا مادک ».دنبای تعیقو لاجم نانعاط ّالا و ،رت یلوا تقفاوم غارف تقو رد ،تسا هدوب تکرش الب ماگنه رد« ترابع ینعم-28

.دننک یم ادیپ ییوگدب تصرف ناریگ هدرخ هنرگو تسا رتهب يراگزاس ،یگدوسآ عقوم رد سپ میدوب مه اب ،يراتفرگ عقوم رد

.دبای یم ییوج بیع تصرف ّالا و تسا رتهب نداد هزاجا ،شمارآ تقو رد تسا هدوب کیرش تبیصم تقو رد

.دننک یم ادیپ داقتنا تصرف نارگید ّالا و دورب وا رادید هب دیاب لاح تسا هدوب وا اب يراتفرگ ۀظحل رد نوچ

.دیوگب دهاوخ یم هچره یهدب هزاجا وا هب دیاب لاح ،هدمآ شیپ يراتفرگ نیا ،میدوب کیرش مه اب هک هاگ نآ

؟تسا هدمآ یتسرد هب هنیزگ مادک رد »داشگب ناگدید بآ هز« ترابع ییانک موهفم-29

تخت و جات نآ زا ناسرت تشگ شلدتخس تسیرگب يو ریش دنیشنب وچ

شومارف ار ییاهر هار دنکشوگ ار درم يدیما ان دریگ وچ

گرم تسه نآ ماجناک دیما سبگرب هب دیان راک ار دیما ره

دیاشگ ناحتما هب همشچ دصرضخ یپ و ردنکس كاخ زو

؟درادن تقباطم نآ لباقم يانعم اب هنیزگ مادک ییالما لکش-30

دنداد ماجنا :دندرازگبندرک تحیصن :تحصانمشنزرس تصرف :تعیقو لاجمینابیتشپ :ترهاضم

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-31

دوب ابید نآ رب هک دهاش و تروص همه ناومدید شّقنم يابید وچ زاریش كاخ

دوب الاب نادب هن ربونص و يوب نادب هننمس و فطل نادب هن قیاقش هک هللا ملعی

دوب ور و گنس زا یتروس هک یمدآ هنیّقلعت درادن وت اب هکنآ مرادنپ

دوب وت ياقب وچ دشابن كاب ام گرممیور وت راک رس رد ام هک تسنآ تیاغ

؟تسا »نیمضت« ياراد و »حیملت« دقاف تیب مادک-32

دربب ام زا لد هک يراگن رهش رد تسینزاریش قشع دهاش نیا زج هب ارایرهش

درک رید ورادشون تّورمیب نیا زاب هک هونوخ و كاخ رد یلی بارهس و دوب مغ ۀصرع

درب دهاوخنرد ناعنک هاچ زا دوخ هام هنرگوبوقعی دنک یط دیاب تسا نازحالاتیب تعیبط

درب دهاوخن رد نامیلس کلم فصآ ناتسآ زا نیگنوید میاد هک ناطیش نیا نارود ندشدهاوخ رس هب

؟دراد دوجو  »یظفل ۀنیرق هب هسانش فذح« یکبس ۀتکن هنیزگ مادک رد-33

.دشیدنیب دوخ اب غاز و دننام رد رخآ.تفرگ شیوخ رس و دندنکرب ماد

.داشگب ناگدید بآ هز و دید هتسب الب دنب.میریگرب ياج زا ماد ات دینک یتّوق
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:ینعی »دیناسر ادا هب ار تدایس بجاوم و دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا زین ارم-34

.منک ارادم سانشرس دارفا و ناگرزب اب و مراذگب رانک ار ینیب گرزب دوخ دیاب مه نم

.منک ظفح ار مرابتعا و شزرا و مراذگب رانک ار تسایر هک تسا رتهب مه نم يارب

.مروآ ياج هب ار يرورس طیارش و مناسر ماجنا هب ار ندوب سیئر فیاظو مناوتب دیاب مه نم

.مزادرپب ار ناگرزب قوقح و منک هیهت ار تموکح تازیهجت و لیاسو هک تسا نآ رتهب نم يارب

؟دراد ییالما طلغ هنیزگ مادک ،تسرد ینعم هب هجّوت اب-35

لیم و شالت هب :تبغر و ّدج هباهنآ لابند هب :ناشیا يافغ ردافص اب يرازهزبس :هزن يرازغرميرادربنامرف :تعواطم

؟تسا تسردان اههژاو یضعب ینعم ،هنیزگ مادک رد-36

)ارحص :غار( )نوبز :دنژن( )هقی :بیج()نیچنخس :بیاخ( )ریت :مهس( )بسا :دنون(

)روضح لحم :رضحم( )هارمه :نورقم( )ارگمه :براقتم()يرایسب :طرف( )میظع :نارگ( )رهاظ :تئیه(

؟دوشیمن هدید ریز تیب مادک رد ».دننامب دنب رد ناشیا زا یضعب و يوش لولم ،ینک زاغآ نم ياههدقع نداشگ زا رگا هک مسرتیم« ترابع یقالخا مایپ-37

دنمک ردنا منارای و اهنت هبدنب ز ییاهر منیبن تّورم

نارگید مغ زا شیوخ يداش هبنارورپرنه تبغر دندرکن

قلح هب شخلت بآ يدشیم ورفقلخ نیریش شیع ندید زا هگ

یمدآ دنهن تمان هک دیاشنیمغیب نارگید تنحم زک وت

؟تسا هدش هتخاس »مسا + تفص + مسا + مسا + تفص + تفص  + تفص + مسا« يوگلا ساسا رب هملک هورگ مادک-38

نم نورد ياضف رد یحو نامرف ي هدننَک و عطاق نینط نیاهسردم مراهچ سالک ملعم ي هدرک مرو و دوبک و زارد لکیه

شیوخ یهانگ یب تابثا يارب نایوگدب و نافلاخم هب رعاش ضارتعانامز نادنز رد يراتفرگ تلع هب دوخ دب عضو زا تیاکش و هوکش

؟درادن دوجو داضت و سانج ۀیارآ ود ره ،تیب مادکرد-39

راخ زا يریخ و شون شین زا دهدرام رد هرهم ورون ،ران رد دهن

سب و دنام وا سک چیه دنامنسک همه اب وا و هن وا اب یسک

تسین للخ شکلم رد هک يراد ناهجتسین للع شتاذ رد هک يدنوادخ

مندرگ هب افو قوط ما هنیس هب افج غادنیبب میسانشب ات منم وا غاب يرمق

؟تسا هدش هتخاس  »تفص + ِ- شقن + مسا + ِ- يامن شقن + تفص + ِ- يامن شقن + مسا + تفص + تفص« ِيوگلا ساسا رب هنیزگ مادک-40

یسودرف ۀمانهاش یمان ناولهپ نامهیناریا ِراکتسرد ِدنمشناد ِدرم ود نآ

يروشک تاقباسم ِقّفوم يوجشناد راهچ نامهیمالسا ناریا ي هتسراو ةدنمزر نآ

؟دهدیم تبسن تاناویح هب ار ناسنا تاساسحا و لامعا اهنآ رد هدنسیون و دوشیم تیاور تاناویح نابز زا اههّصق رثا مادک رد-41

هنمد و هلیلکهمانسوباقتایاکحلاعماوجهلاقم راهچ

؟دراد دوجو ییالما طلغ ،هنیزگ مادک رد-42

.يرمشن زیاج نم بناج لامها.دنراذگب تحصانم و تعاط هب ارم قوقح

.رتیلوا تقفاوم ،غارف تقو رد.یباین تصخر نادب ریمض زا

؟تسا تسردان يواست مادک-43

دننکیم ادیپ یهارمگ تصرف نارگشنزرس :دنبای تعیقو لاجم نانعاط

.دنوشیم رتنئمطم وت یتسود هب ناتسود ،راک نیا اب :ددرگ رتیفاص وت تالاوم رد ،هدوتس تلصخ نیدب تّدوم بابرا تدیقع

دوشیم هدوزفا وت يرادافو هب ناتسود دامتعا اب :دیازفیب وت دهع مرک هب ناتسود تقث

تشگزاب هدوسآ و اهر :تشگزاب نمیا و قلطم
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..................زجهب دنتسه روثنم ریز راثآ همه-44

نونجم و یلیلایلوالاةرکذتدلخ ۀضوررادید هس

؟درادن دوجو »نیشیپ ۀتسباو« مادک ریز نتم رد-45

».مدوب هدید هک دوب یکنیع درم نیلّوا تشاد طارفا دّدجت رد هک اضرمالغ ازریمناجییاد .مدوب متشه سالک هک اهزور نآ ات«

هراشا تفص   مهبم تفصیشرامش تفصصخاش

؟تسین رگید ةژاو هس يانعممه هژاو مادک-46

تمالمتّمذمتلالمتتامش

؟تسا رتکیدزن ریز تیب مادک هب ».رتیلوا باحصا دنب ِندیرب زا ادتبا هک ياشگ نارای ِنآ زا تسخن« ترابع موهفم-47

يراد اج قلخ مشچ هب ییآیم هک لفحم ره هبشیاسآ باوخ نوچ یمدرم ناسرتحار رگا

ار نادیهش كاخ دوخ ياپ شقن ز نک ناغارچيرآیمن يزوسلد ز یعمش نارگید نوچ رگا

دناهدیرفآ زادگوزوس يارب ار امشیوخ تشونرس طخ میاهدناوخ و میعمش

میتسارآ یلفحم ار نارگیدمیتساک دوخ میتخورفا اسعمش

؟دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچریز تاغل هورگ رد-48

)رخآ(ماجرف -)نونکا(یلاح -)دامتعا(تقث -)یهارمه(صالختسا -)هنیزه(تنوعم -)زیتس(هلداجم -)نانک هولج(نازارگ -)هناد(لاج -)هشیب(نشگ

راهچهسودکی

:ینعی »یباین تصخر نادب ریمض زا و يرمشن زیاج نم لامها – دشاب هدیسر لامک هب تلالم هچ رگا – مشاب هتسب نم وچ« -49

) 80– یضایر يرسارس (

.دنک یمن يدونشخ راهظا و دوش یمن لاحشوخ راک نیا زا مه زاب دشاب هتسب ارم ، یگتسخ و يروجنر تیاهن رگا

.دوش یمن یضار نآ هب تلد و يراد یمن اور یتسس نم قح رد ، یشاب هدش هتسخ تیاهن یب دنچ ره مشاب راتفرگ نم رگا

.دوش یمن یضار راک نیا هب زین شلد و دشکب هدنب هب ارم دهاوخ یمن ، دشاب هدرزآ و هتسخ ًالماک هک دنچ ره

.دوش یمن یضار نادب و دنادرگ یمنرب يور نم زا ، دشاب مه هتسخ ًالماک هک دنچ ره مشاب هتسب ار وا نم نانچ

؟ دراد دوجو ییالما طلغ ترابع مادک رد-50

توتف زا رود ، نیا لاحما و تسا تّنم و دزم یب نآ لامحارایسب درخ و مامت ياهد اب ، دوب مان اربز ار شوم نآ

تسیرگن یم مقیدصت هب رورغ و يداش اب ، تاهابم و رخف اب بش و زورتساخ ویرغ و زهازه گناب ، دش تساوخ هقرغ هک دندش هاگآ هاگ نآ

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک-51

.مدوب ترظتنم :متشادیم مشچ ار وتندید ار یسک باوخ :ندید باوخ یسک يارب

.درب مدای زا :درک وحم هرابکی مریمض يهحفص زا.متفر دوخ راک یپ :متفرگ شیوخرس

:زجهب ؛دراد »اوآمه« هک دوشیم تفای ياهژاو تایبا ۀمه رد-52

یناگدنز بآ داد رثوک هبیناوغرا حار درب نوچ بل هب

كارتف هب ار وا رورغ زا يدنبنكالاچ كاخ رب ینکفا يدیص وت

روح ةرط رطع هدرب شکاخ زرودزم هتشگ تنم هب ناوضر وا رد

راسهک هب دیرگ نکهوک یتفگ وتراذآ ربا زا لیس هوک زا نوگن
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..................ۀنیزگ زجهب تسا هدش نایب تسرد اههنیزگ ۀمه-53

یگدزقوذ و يداش تیاهن زا هیانک :مدیجنگیمن تسوپ رد

.تفگ نم هب کیکر مانشد دنچ :داد نم هب يراداوراچ شحف هس ود

.مدشیم نیگمشخ :مدشیم روب

رادکنیع مشچ :حلسم مشچ ؛مدرک باختنا ار مهد فیدر ،حلسم مشچ ناحتما يارب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب ، »ماطح ،رزو ،توالح ،هطرو ،ترهاظم«  ناگژاو ینعم-54

زیر و هدرخ ،لابو ،ینیریش ،همشچ ،ینابیتشپایند لام ،هزب ،ندوب نیریش ،تکاله ،تیامح

کشخ هایگ ي هزیر ،رفیک ،ندش نیریش ،هاچ ،يرایهتسکش و هزیر ،تازاجم ،ندوب نیریش ،هکلهم ،یمرگلد

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز ترابع رد-55

»دنارب اهيوج راسخر رب و داشگب ناگدید بآ هز دید هتسب الب دنب رد ار وا نوچ«

ماهیاهراعتساهیانکقارغا

..................زجهب دنتسه هداوناخمه هنیزگ ره ياههژاو-56

بیرق ،بّرقم ،تباقر ،بّرقتمزلتسم ،مزلم ،مزال ،مازلابجاح ،بجح ،بوجحم ،باجحلّبقت ،لبقم ،لابقا ،لوبق

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »رامیت« ةژاو يانعم-57

دش دازآ لد درد و رامیت زدش داش یهگآ نادب دبهپس

ناوج ناز دش رامیت ز رپ ملدناولهپ يا هک ورسخ تفگ ودب

وت رامیت ياهرذ نم لد ردیلدشوخ یناهج رب دبرچبیم

رادیم رامیت و شریذپب نم زراهنز هک ار رتخد درپسب ودب

؟دراد يرتشیب تبسانم هنیزگ مادک اب »درکیم ار ناهاش راک یتال رد«ترابع موهفم-58

.یتسه وپه و لپه و لیبمدره و هتخلش.تفرگیم ویسم بقل نامرهش مدرم زا

.ياهدوب روشحم ناهاش اب وت.تشادیمن رب شرمک زا تسد یلو دوب هداتفا ماب زا

؟تسا هدش هتخاس »تفص + ِ– يامن شقن + مسا + ِ– يامن شقن + مسا + تفص« يوگلا ساسارب هنیزگ مادک-59

ربخیب ناسنا رمع هدنام اج هب زور جنپ  نیمز ناریا زرابم ناولهپ مادک

یناهج گنج ۀصرع روالد يوجگنج نامههتشذگ نارعاش ياههدورس یضعب

؟تسا هدش رکذ هنیزگ مادک رد بیترت هب »هلداجم ،باوص ،بیاخ ،لامها« ياههژاو لداعم-60

هزیتس ،شاداپ ،هرهبیب ،یلهاکاوعد ،حیحص ،دیما ،یلبنتگنج ،تسرد ،هرهبیب ،یلهاکلادج ،رجا ،دیما ان ،یتسس

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز تاملک هورگ رد-61

و هضوح ،قریب و ملا ،دّدجت و یبآمیگنرف ،نایلغین ،هدش وداج و روحسم ،صلاخ و روهط ،نیگنس و رّقوم ،نادرگاش ۀهقهق ،لمحم و راگنلو ،تدارایب ذیملت«

»هودنا و ّرثأت ،هیحان

راهچهسودکی

؟دنامادک ،ریز تیب ياههیارآ-62

»امش شون ۀمشچ زا تایح بآ دوریمامش شوپبش دیشروخ دربیم شتآ بآ«

حیملت ،داضت ،مات سانج ،زاجمداضت ،حیملت ،صیخشت ،هراعتسا

سکوداراپ ،صیخشت ،ماهیا ،زاجمسکوداراپ ،مات سانج ،هراعتسا ،ماهیا
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؟تسا هدش نایب رتراکشآ تیب مادک رد ترابع نیا یقالخا مایپ-63

هدوبن یماظن نآ رایتخا دی رد هک دییامرفیم هراشا وا ّتیدوجوم زا یشخب هب ،دینکیم هراشا راکدب یماظن کی يدنمونت هب ـ هحماسم هب ـ عمج روضح رد یتقو«

».تسا هتشاد شقن نآ رد یهلا ةدارا و

؟ارچ تسا ژک همه تشقن تفگ ارچ هب يرتشا دید یهلبا

رادشه ینکیم شاقن ِبیعراکیپ نیا ردنا هک رتشا تفگ

هاوخ نتفر تسار هار نم ز وتهاگن بیع هب نکم مايژک رد

ناوخ ار وا رم ور ریگبش و بشناد ار وا رم ازس ییادخ هب

؟دراد دوجو ریظنتاعارم و يزیمآسح ،هیانک ياههیارآ ،تیب مادکرد-64

ار بابک دیامن ذیذل ،کمن يرآروش ياه هدنخ نآ زا تفرگ ینشاچ لد

دنک ایرد کلف ار يدیماان بارس رگتسام دیّما یتشک ددرگ قرغ لّوا هچنآ

رآرب نابز مدرم تمالم رد هاگنآنک كاپ هناگیب ةزبس ز دوخ رازلگ

تسکش ارچ ار امن يادخ ۀنییآنعط گنس هب نم لد تسکش ارچ دهاز

؟تسا تسردان يواست مادک-65

.ینک زاب ارم نارای دنب لّوا تسا رتهب :رتیلوا باحصادنب ندیرب ادتبا

.يرادن ياهقالع تدوخ ناج هب رگم :یسانشیمن یّقح دوخ رب ار شیوخ سفن رگم

.ماهدش رادهدهع ار اهنآ جراخم :ماهدرک لّفکت ناشیا تدایس

.مهد ماجنا ار تسایر فیاظو دیاب :دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا

؟تسا بسانتم »تشادیمن رب شرمک زا تسد یلو دوب هداتفا ماب زا مردپ«ترابع موهفم اب هنیزگ مادک-66

.دزیمن زابرس اهنامهم ییاریذپ زا ،دوب رامیب مردپ هک نیا اب.دربیم جنر رمک درد زاً امئاد ،دوب ناوتان و لیلع مردپ

.تشادیمن رب تسد یجرخلو زا مردپ دوب هتفر ورگ هب ثاثا و هناخ هکنآ اب.درکیم ار ناهاش راک یتال رد ،دوب لدایرد مردپ

؟ تسا هتفر راکهب هیانک هنیزگ مادک رد-67

.درک تباصا درمهلیگ تسار يوزاب هب ياهلولگ. دمآ یم ، دیشک یم رجز هک ینز يادص لگنج زا

.مدرگن هبتر عیفرت نوماریپ رگید مشاب نم ات مدرک غاد ار متسد تشپ. دوب رادیدپ نشور قفا ، تشاد یبوچ یمراط هک ناویا زا
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