


ادبیات فارسی یازدهم فصل پنجم

یتست - شرپ

؟تسا هتفر راک هب ناسمه سانج ۀیارآ ،تیب مادک رد-1

مارتحا دنکن ای تافتلا دنکن رگمشوخ ملاع همه زو مشکیم تمغ راب

ماوت يوک رس كاخ رگم تسین هگباوخماوت يور يهدز ادوس هک تسا يراگزور

ماوت يودنه هک زادنارب هدرپ نم كرتدیوگیم شوخ هچ قاّشع يهدرپ زا يدعس

ماهفتسا شوه هن دنامب مهف شوگ هنمونش نخس و میوگ نخس وت اب هک ارم

؟دوشیم تفایرد تیب مادک زا ».تسا ناشیا نوخ ،نادرم ۀنوگلگ« ترابع موهفم-2

دنکیم دوع نیا یماخ جالع شتآوزرآ ز لد دوش كاپ قشع زوس زا

دنکیم روط رجش ار راد روصنمتسا یکی لد لها سفن و ّیلجت قرب

دنکیم نادنز و هاچ فسوی هب تمصع ار رصمحالص بابرا هب دریگیم تخس ایند لاز

دنکیم نادیهش كاخ رب هیرگ اجیب عمشار قوشعم ۀتشک دشاب دیع يانح نوخ

؟دراد ییانعم بسانت »دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشع / دمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ« تیب اب هنیزگ مادک-3

دنمشوه يا انش ندرک ناوت یکدیدپانهنارک ییایرد قشع

دراد ناشفنوخ جوم هچ ایرد نیا هک متسنادندوصقم رهوگ مدرب هک متفگ مدشیم قشاع وچ

دراد ناوغرا نوخ هب یطخ شضراع راهبدراد نابهیاس لبنس ز لگ درگ هک مراد یتب

داهن ادوس ۀتوب رد ام ناجداهن ام داهن رد يروش قشع

؟تسا مادک هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-4

»دراد هنیریديدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ«

تفص – لوعفم – هیلافاضم – هیلافاضمتفص – هیلافاضم – داهن – تفص

تفص – لوعفم – هیلافاضم – تفصهیلافاضم – داهن – هیلافاضم – هیلافاضم

؟درادن دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-5

تساخرب ام رس ز امرس رکشل تمحزتساخرب ارحص هب زورون تلود ملا

تساوخرب تمارغ هب اهبش وت قاشع شیپدز یفال نابز هب نادنخ بل ناز رگا عمش

دبایرد وت حرشیب حرشن ملع رون زاهناگیب و مرحم ات هناسفا لهب ورهر

تساخرب تمایق بوشآ وت ياشامت هبتوکلم نایتولخ زا و یتشذگب تسم

؟درادن دوجو داضت و سانج ۀیارآ ود ره ،تیب مادکرد-6

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
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؟تسا طلغ هنیزگ مادک ،ریز تیب هب هجوت اب-7

دنراد شیوخ راوهار باکر رد اپ دنراد شیپ رد رفس هار نالدایرد

.دنراد رفس مزع و دصق :دنراد شیپ رد رفس هارنازرابم :نالدایرد

.دراد دیکأت هلمح و موجه مزع و دصق رب تیب ّلک.دناهدامآ ناشیاوشیپ رانک رد تکرح يارب :دنراد شیوخ راوهار باکر رد اپ

؟تسا هدمآ تسرد ریز تیب ياههژاو هنیزگ مادک رد-8

»دراد .................. رپ رهش دیلک شتسد رد هک نآدیاشگیم ار .................. گرزب لفق ناهگان«

هنیجنگ – یگدنبهنیرید – یگدنزهنیدآ – یگنشتهنییآ – یگریت

؟تسا ریز رعش مود عارصم هنیزگ مادک-9

»..................يزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وتیب«

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدراد هنیک زا یتلاح ینابرهم یتح وتیب

؟دراد هنیدآ و هبنش زا ربخ یک اما قشعدراد هنیجنگ نآ زا ییوب اههناریو نیا كاخ

؟تسین یهیبشت ۀفاضا هنیزگ مادک-10

لد ۀنییآرهش دیلکيزابقشع راکیگریت لفق

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »طرف - راکنا - رادم« ناگژاو ینعم-11

يرایسب - نتفریذپن - ندز رود ياجدایز - رکنم - روحم

یهاتوک - اشاح - ییایفارغج طخيورهدایز - عانتما - نتشگياج

؟دوشیم هدید »تسادخ ات ناشدایرف و دنشومخ / تسام غاب رد هک ییاههلال نیبب« تیب ياههیارآ هنیزگ مادک رد-12

ضقانت - هیبشت - بسانتهیانک - هیبشت - بسانت

هیانک - داضت - ماهیا ریظنلاتاعارم - امنضقانتم - هراعتسا

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-13

»تسا قشاع مغ ندرم مخزیب هک تسا قشاع مهرمنیامخز نزب«

دنسم – دنسم – تفص – داهندنسم – دنسم – داهن – لوعفمداهن– هیلافاضم – داهن – لوعفمدنسم – داهن – تفص – داهن

؟درادن دوجو "هیبشت تادا" تیب مادک رد-14

تساجنیا ام وفع و میهایسهمان تخس هکمیوش باتفآ وحم تفصهیاس هکنآ شوخ

دهد ناتسب نیا رد یگنر ار هک ره ،اسآهلالشرگید غاد هب یمورحم ز ،دزوس نامز ره

 يدرک دیدپان نوچ ام لد ۀطقن ردنشور تسوا سکع زا نودرگ عمش هک يرون

دربن زور ناریش و ناراوسدرگ رادرک هب رکشل دنتفرب

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدشهتشون یناعم زا یکی-15

.دوشیم هتخیوآ نیز فرط ود هک يزلف ياهقلح :باکردنفسوگ تسوپ زا ياهسیک ،کیخ ،نابنا :کشم

یمومع ییاریذپ ،یناگمه یبایفرش :رابندرک رفس ،ندرک چوک ،نتفر ییاج هب ییاج زا :لیحر
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؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ،ریز يهموظنم-16

»دیآ سک رد هب هک / میاپیم ثبع رب / میاشگب يرد ات / میاسیم اهتسد«

دهدیم تسد رگا ریگب یسک تسدقلخ تسد ز يزیچ نتفرگ دوب لکشم

مشکیم راوید هب تسد طایتحا زاباتفآ وچ مناورهر عمش دنچره

رادب نم راگزور زا تسد هک ایهد تسد يراگزور کی ارم ای

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

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدشصخشم تاملک شقن-17

دراد هنیک زا یتلاحینابرهم یتح وت یبدراد هنیدآ کی رهظزادعب گنر وت یب حبص

لوعفم – داهن – هیلافاضم – داهنلوعفم – تفص – دیق – داهندیق – داهن – هیلافاضم – دیقهیلافاضم – تفص – دیق – دیق

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد »هنیرید - اهر – نشور – ناور« تافص عون-18

یبسن – یلعاف – قلطم – یلعافیلوعفم – یلعاف – هداس – قلطم تفص

یلوعفم – قلطم – قلطم – یلعافیبسن – قلطم – قلطم – یبسن

؟تسا ندرکعولط يانعم هب هنیزگ مادک رد "دیمد" لعف-19

غاز هب دهد تبون هک تسا ترورض لبلبتخیر و تفکش لگ و دش کشخ و دیمد يزبس

دراد ناج يایمیک شمدزاب و دیمددراد ناتسوب مزع رحس داب میسن

دیمد هناتسم ةداب زا هک دوب یشتآدوبن دیشروخ و هم نافیرح شخبینشور

دیمد حبص سفن ضیف ز دیشروخ لگتسا ناکاپ رظن زا نسح يزورفا ملاع

؟تسا بسانتم تیب مادک اب »میدنب هراخ و راخ دس زا روبع رب لد/میدنب هراب رب رفس گرب ات تسا تقو« موهفم-20

دراد رفس هر نونکا هدکیم مزع هبداهنن نورب مدق اوقت هر زا هک یسک

زیمآراهنیز قشع نیا زا تسفقاو هکددنخیم زیر زیر مرفس رب وت مغ

منک هچ ار هنیزخ دیاب وت تاکز ارمدنک دوس هچ رفس یشابن وت مهرمه وچ

دییامرف مزع میلولم قارف نیا زادیور هناخ هب و تبرغ نیا زا دینک رفس

:ینعی »میدنب هراخ و راخ دس زا روبع رب لد // میدنب هراب رب رفس گرب ات تسا تقو-21

.میریگب میمصت هار ياهیتخس و عناوم زا نتشذگ يارب دیاب .تسا هدیسر ارف نمشد اب هزرابم يارب یگدامآ نامز

.میرذگب دنلب ياههوک زا و مینک زهجم ار اهبسا دیاب .تسا هدیسر ارف نمشد يهلمح ماگنه

.میزیرگب رطخ زا و میوش رود نمشد ياهرگنس و عناوم زا هناروالد و مینک نیز ار اهبسا

.میزیخرب عافد هب اوق مامت اب،تسا هدش زاغآ یگنج تازیهجت مامت اب نمشد موجه

..................زجهب دراد دوجو هیبشت اههنیزگ ۀمه رد-22

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

قشع طرش نیلوا ناه ،تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

دیآیم هدیپس شود هب شود هک یسکشود رب ار قشع نابات قریب هتفرگ

دیآیم هدید قافآ ز هک ياهراتستسا لد كانبات دیشروخ ۀکرب عولط

؟تسا رصاعم رعاش مادک ةدورس ریز یعابر-23

شوپیلین تمتام غاد هب هبعک يا«

تسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

شورخ و شوج رد تارف تایگنشت زو

»شود هب کشم دشک هک مدینشن ایرد

کشرسدیماهناورپهیاس
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؟تسا هدش هتشون هابتشا هب تیب مادک رد »روط«-24

تساجک رادید دعوم اجک روط شتآشیپ رد نمیا يداو هر و تسا رات بش

روط و ملس رکشل وا رد دش مگ هکرود نابایب نیا تسهلحرم نامه

ارم راقنم هب هتسخ ییوت روط ِهک غرمییوت روصنم تلود ییوت روس ییوت رون

منک هچ نمیا يداو بشهریت هراچروط شتآ دنکن یغارچ هب رگ يددم

؟تسا رتشیب اههنیزگ ریاس زا ،هنیزگ مادک يهلمج دادعت-25

تسا زاسهراچ تمه باتشب نکم اورپتسا زارد هر ردارب دمآ رفس هاگ

مینارب نمیا يداو هاگهسوب اتمینارب نماد رب هراب دش رفس هاگ

نک رپس ناج درابب وگ دراب غیت رگنک رفس گنهآ و زیخرب نم ناناج

راوشد تسین درابب وگ دراب غیت رگرادولج مکح زا ندرب نامرف تسا ضرف

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز تیب رد-26

»تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیبب«

ییارآجاوهراعتساصیخشتضقانت

؟تسیچ »وتیب حبص« رعش عوضوم-27

رای زا تیاکشروهظ يارب راظتنا مغرای نارجه مغتعیبط فصو

.دراد دوجو سانج یعون .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-28

مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچدننکیم رس و اپیب هک یصقر هب

دناهدرک رطخ رادم رب رفسدناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

.دوشیم هدید ینایب تفص .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-29

یناوج زور ياهدوب هنوگچیناتسلد ناسنیدب يریپ رد وت

مراد شوشم فلز ترحس هآ هب نميراد ناماس و رس یب ارم تسد نیز وت رگ

روراب دوب یتخرد ناس هبرنهرپ ردام زا دیاز وا وچ

دنیاشگب اعد حاتفم هب هتسب رد سبناگدزیحوبص نادنر لد يافص هب

؟دوشیم هدید ینایب تفص دنچ ریز تایبا رد-30

نیربنع اهاوه ،نیمیس اهبآ«

بانطنیرز نوگتوقای اههمیخ

نیدرمز ياههبق اب اهرصق

»باتهنییآ تعلط اب نادهاش

4567

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد "هنیدآ ،نامیپ ،نتسر ،راکنا" تاملک فدارتم-31

هعمج بش ،تعیب ،ندشاهر ،ریذپانروابهعمج زور ،دهع ،ندیشخبتاجن ،ندرکن رواب

هعمج زور ،تعیب ،نتفایتاجن ،ندرکن روابهعمج بش ،دهع ،نتفایتاجن ،ریذپانرواب
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؟تسا رتشیب یلعاف تفص تیب مادک رد-32

تفر و درک ناج ندرگ رد دوخ فلز زا ياهقلحنیا زا دعب دراین رد رس یسک ریجنز هب ات

تفر و درک نازحا تیب نایرگ بوقعی رب هناختشاد نسح رصم کلم شیور هک نادنخ فسوی

تفر و درک ناشیرپ تلاح دوخ رجه زا رای هچرگشاب عمج ،نیشنب تفگ تلایخ هدنب اب شود

تفر و درک نارجه دنب رد ار هدازآ وت وچمهتسب و دروآ قشع ماد رد ار هدادلد وت وچمه

؟دیباییمن لیلعت نسح ۀیارآ تیب مادک رد-33

دش باوخ رد بارحم قاط رد هک؟دش بارحم هب تتسم مشچ ارچ

تدرآ شوگ يوس رس هتسویپ هکتَدراد یتجاح رس وربا ود

دنک الاب لیم همه شتآ هکدنک انمت ناز تتماق ملد

)یناشیپ رب هتخیر يوم :هّرط( تسا يراکهیس شراک هک ور نآ زا تسا يراّرط نیع رد هّرط ار وت

               ؟دناهدش هدروآ ریز تیب رد هنیزگ مادک ياههیارآ-34

»ردارب يا تسا گنن هناگیب ام ياج ربردارب يا تسا گنت هناخ ار ام تسا گنت«

داضت ،هیبشتصیخشت ،هراعتساهراعتسا ،سانجسانج ،ماهیا

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک »دننکیم رس قشع ۀمغن نینچ /دننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب« تیب رد-35

هیبشتداضتهیانکناسمه سانج

؟تسا هدماین تسرد تیب مادک مود عارصم-36

دراد هنییآرپ رهش دیلک شتسد رد هک نآدیاشگیم ار یگریت گرزب لفق ناهگان

دراد هنیک زا یتلاح ینابرهم یتح وتیبيزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وتیب

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ

دراد هنیس رد وا هک یمخز یهاچرتوبک نآيرارقیب اب دشکیم رپ ناقشاع ياوه رد

؟دوشیم هدید »هیلافاضم + تفص + مسا« بیکرت هنیزگ مادک رد-37

دننزیم نوخ تسد اب قشع فددننزیم نونج خرچ هناناج هچ

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچدننکیم رس و اپیب هک یصقر هب

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

؟تسا رترود هیقب زا تیب مادک موهفم-38

ینیشنب رون شیپ هناورپ نوچ هک یهاوخ رگادزیخرب وت زا دایرف هک تدنزوسب رگ دیابن

درک راوهش رهوگ رپ فدص نوچ ار منماددرک رارسا ۀنیجنگ ارم یشوماخ رهم

متشذگن نامیپ ز و بآرس ز تشذگبتقشع شتآ زا متخوس تفصهناورپ

دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا

؟تسا تسردً امامت هنیزگ مادک رد هدشصخشم تاملک شقن-39

دراد هنیدآ و هبنش زا ربخ یک اما قشعيزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وتیب

فوطعم – لوعفم – هیلافاضم – دنسمممتم – داهن – دنسم – داهن

فوطعم – داهن – هیلافاضم – دنسمممتم – لوعفم – هیلافاضم – داهن
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؟دراد دوجو »لعف + دنسم + داهن« ۀلمج هنیزگ مادک رد-40

دننزیم نوخ تسد اب قشع فددننزیم نونج خرچ هناناج هچ

مینک تیاکح قشاع نارای زمینک تیاعر ار یقشاع ایب

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیبب

مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب

؟دراد دوجو هیبشت ناکرا ۀمه )هنیزگ( تیب مادک رد-41

؟ياهدوب هک غاب هب هدیسرون ورس يا؟ربا وچ ياهتفر اجک هتفکشون غاب يا

رامش لد دوصقم تیاغ زور جنپ نیاتسین دامتعا نامز رود ماود رب نوچ

تسه ییامیسهنییآ ناهن ،گنز نیا ریزتسه ییارآنمچ ار کلف زبس نمچ

ام میزیریم هنادنر ،فک هب دیآیم هچ رهتسین لخب ناراهبون ربا وچ ام طاسب رد

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »دش« لعف يانعم-42

ار نابش زان منک هچ دش نابش گرگ ارم وچار یهک راب مشک هچ ،یتسه ِرَس مداهن وچ

ار هلفاق نز وت هار ،تمنکیم يرگهبالار هلسلس نکم زاب ،دش هلسلس نونج قوط

اهتیارس وج نآ دنک یقلخ ره ناج غاب هبدش ییوج و يوس ره دش خاش نارازه ایرد نآ زا

تسوزرآ مناتسم ةرعن و ِيوه و ياه نآلولم مدش ،نایرگ تیاکش رپ قلخ نیز

؟دراد يرتشیب دومن ،هیارآ مادک ،ریز تیب رد-43

دیزاتب نوخ زا دوش ایرد رگا نوماهدیزاتب نوماه رب تسا رادولج مکح

سانجصیخشتقارغاحیملت

؟تسا تسردان يواست مادک-44

لّمحت لباق ریغ و رایسب هودنا زا هیانک :ار ام تشپ ....تسکشبنایلیئارسا :نایطبق و ناینوعرف

رادولج ي هیاپرب :رادولج ياپمهندرک هزرابم دصق زا هیانک :نتفرگ شود رب ملع

؟تسا هدش هراشا )ع( یسوم ترضح تشذگرس هب تیب مادک رد-45

مینارب نمیا يداو هاگهسوب اتمینارب نماد رب هراب دش رفس هاگ

تسا زاسهراچ تّمه باتشب ،نکم اورپتسا زارد هر ،ردارب دمآ رفس هاگ

دیریگب نمیرها تسد زا نیگن و تختدیریگب نمشد زا هناخ نیا دیسر نامرف

ار ام تشپ نیسای رید غاد تسکشبار ام تشک نانبل هودنا نم ناناج

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »قریب ،نییآ ،رِکنم ،مایتلا« ياههژاو يانعم-46

ملع ،بهذم ،تشز ،يدوبهبتیار ،شیک ،هدننکراکنا ،ندش هتسویپ مه هب

مچرپ ،مسر ،هدشراکنا ،ندش نامردشفرد ،نید ،دنسپان ،نتفای دوبهب

؟ددرگیم تفایرد تیب مادک زا »ناگدننکراکنا شنزرس هب ییانتعایب« موهفم-47

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومخ تسام غاب رد هک ییاههلال نیبب

ام ناج رب راکنا مخز نزب    ام ناناج و ناج رکنم اله

قشع طرش نیلّوا ،ناه تسا یشومخ قشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچ دننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب
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؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز تیب رد-48

»دناهدرک رطخ رادم رب رفسدناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا«

ناسمه سانجفورح ۀمغنهیانکرارکت

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز تیب رد-49

»ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا«

هیبشتهیانکبسانتداضت

؟تسا یکی هورگ ود مادک شقن »دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناک / زومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا« تیب رد-50

زاوآ ـ هتخوس نآزاوآ ـ ناجهتخوس نآ ـ هناورپهتخوس نآ ـ قشع

؟میسانشیم »هناورپ« يرعش مان اب ار ریز نارعاش زا کیمادک-51

رگتروص یلعفطليراوزبس دیمحروپیلع یفطصميدهاجم یلعدّمحم

؟دراد دوجو مات سانج هنیزگ مادک رد-52

مینارب نانبل طخ ات نالوج هب اجنازمینارب نالوج رب زیخرب نم ناناج

دراد هتفخ يدیهش شیوس ره هک اجنآدراد هتفهنب یمغ شیوک ره هک اجنآ

ار ام تشپ نیسای رید غاد تکشبار ام تشُک نانبل هودنا نم ناناج

دیریگب نمیرها تسد زا نیگن و تختدیریگب نمشد زا هناخ نیا دیسر نامرف

؟دراد دوجو يرتمک »هیبشت« تیب مادک رد-53

تسین ناسنا دوبن شسُنا ناوت لثم اب هک رهتروصابیز تروصَکلَم ِيوريرپ يا

تسین وت راکیپ رس ار ام هک میدرک حلصياهتخآ ام رس رب افج ریشمش هک يا

تسین راتفگ ار هام نکیلو ینام ار هامهن راتفر ار ورس نکیلو ین ام ار ورس

تسا بیصن شناهج تایح زک تسنآدرد ِدرُد و تسدروخن قشع بارش وک ره

.دنراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت ود ره .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-54

دننزیم نوخ تسد اب قشع فددننزیم نونج خرچ هناناج هچ

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

ام ناج رب راکنا مخز نزبام ناناج و ناج رکنم اله

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

؟دراد بسانت تیب مادک اب »مینک تیاکح قشاع نارای ز / مینک تیاعر ار یقشاع ایب« تیب-55

وگ رای فرح و رایغا ۀناسفا زا رذگموگ رایسب ناقشاع ثیدح ناج دیازفیم

دیشک دیاب رب و رحب يالب يراد جح لیمدرپس دیاب ناقشاع قیرط يزابیم قشع

قشع ناوید رس رب هتشون اداب نم مانناهج رد دشاب قشع و یقشاع ثیدح ات

دنکیم تیاکش اهییادج زادنکیم تیاکح نوچ ین زا ونشب

؟دنتسه تفص تاملک ۀمه هنیزگ مادک رد-56

يداش ،یندوتس ،یناحوريرادیب ،نابات ،راگزومآزورما ،نینهآ ،هناکدوکینامسآ ،كاپ ،هدنشخرد

؟دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچ ریز تاغل هورگ رد-57

-)ربهر(رادولج -)عاجش(لدایرد -)یگنادرم(تمه -)رباع(راوهار -)رادشه(سرج -)توالت(لیحر -)شورخ(گناب -)فرط(نارک -)اراخ گنس(هراخ

)ییوربآ یب(گنن

1234
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؟دوشیم تفایرد تیب مادک زا »هناقشاع يزابناج« موهفم-58

مینک تیاکح قشاع نارای ز مینک تیاعر ار یقشاع ایب

مینک تیامح ار اههلالآ هک    مینک تعیب هلال لگ اب ایب

دننز یم نوخ تسد اب قشع فد دننز یم نونج خرچ هناناج هچ

ناشداز رحس يولگ زا دیمد ناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

؟تسا تسردان »تسادخ ات ناشدایرف و دنشومخ / تسام غاب رد هک ییاههلال نیبب« تیب يارب هنیزگ مادک-59

.تسا »لعف + لوعفم + داهن« لوا ۀلمج.تسا »لعف + دنسم + داهن« موس ۀلمج

.دراد هلمج  تیب.تسا يدانسا ؛مود ۀلمج 4

؟تساهدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »رِکنم ،طرف ،هنیدآ« ناگژاو ینعم-60

هدشراکنا ،تّدش ،هعمجهدننکراکنا ،رایسب ،نیرخآ

تشز ،ندرکیهاتوک ،هعمجهدننکراکنا ،يدایز ،هتفه زور نیرخآ

؟دنکیم نایب تسرد ار هدشصخشم تاملک شقن هنیزگ مادک-61

دراد هنییآ رپ رهش دیلک شتسد رد هکنآدیاشگیم ار یگریت گرزب لفق ناهگان

لوعفم – هیلافاضم – لوعفمداهن – تفص – لوعفملوعفم – لوعفم – داهنداهن – تفص – داهن

؟دشابیم "ینالقع ،هتسکش ،راتساوخ ،هدنسیون" تاملک هیبش تاملک مادک تخاس-62

یناحور ،هدیسر ،رادرهش ،هدنرپینامسج ،هتفکش ،راتفر ،هدنیوگینازرا ،هدیرخ ،رادینش ،هدنیوجیناسنا ،هدرورپ ،رادید ،هدنود

؟دراد یلعاف تفص يروتسد شقن ،هیفاق ۀملک تیب مادک رد-63

 ناهنپ گنس رد ررش نوچ ترارشمیب زا تشگ وا یشیدناریخ ز

ناریح مشچ کی کلف ياپ و رسدش ،نارقبحاص یمان نشج ز

نازرل ،بامیس ةرطق نوچ دوشدرآ هلمح نهآ هوک رب رگا

ناشخرد دیشروخ ،زور غارچدش اههدید رد وا يار رون ز

.دوشیم هدید ناسمه سانج .................. تیب زجهب تایبا يهمه رد-64

داب وت يادف دسریم یک وت فطل درگ هبفطل هب تسا رورپحور ابص داب هچرگا

داز ردام ز وا هکره دورب تبقاع هکریگرب هر داز و زاس رفس گرب و ایب

داهن وت رب نسح و تسا لامج هچ نآ ره قح هکداهن روح مالغ ناوضر تب ایب ایب

دایرف منکیمن لبلب وچ هک نیبم نآ وتدوبن نم وچ یلبلب تخر ناتسلگ هب

؟دنک تیامح ادهش نامرآ زا هک دنکیم هیصوت بطاخم هب تیب مادک رد رعاش-65

ام ناج رب راکنا مخز نزب ام ناناج و ناج رکنم اله

مینک تیامح ار اههلالآ هک مینک تعیب هلال لگ اب ایب

تسا قشاع مغ ،ندرم مخزیب هک    تسا قشاع مهرم نیا مخز نزب

دناهدرک رطخ رادم رب رفس دناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا

..................زجهب دراد دوجو ینایب تفص ریز ياههنیزگ ۀمه رد-66

هاوخدوخ – يرگمتس – هنیبوچ – نتمهتشوایس – راگدیرفآ – هنابز – نیمیس

یهاوخدوخ – رادنپ – يریگارف – هدندناتسوب – شیامه – شوخ – ینتسب
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