


ادبیات فارسی یازدهم فصل چهارم - پرش - ت تی

؟دوشیمن هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-1

یبدا قوذ ظاحل هب - ناجیه طرف - عّجسم کبسلیثمت و زردنا -نداد تئرج - نانجلا ّیتافم

مهف ّدح - ندرک زوغ - يدنبناوختسادادضا عمج - زوقآ ریش - میالم لوصف

..................زجهب تسا قفاوم »؟تسار هک اشامت مزع میوریم کلف هب ام / تسار و ّپچ زا دسریم قشع زاوآ سفن ره« تیب اب تایبا ۀمه موهفم-2

اهتیافک و قازرا ز دوخ لصا هب کیره دورنیگرس رد دازمدآ و کشم رد دتف یکوخ رگا

تساخرحب نآ زک غرم ،ماقم اجنیا دنک یکناج يایرد ز هداز نایباغرم وچ قلخ

تسادج مه و همه اب لصتم مه وت رونشمتفگ و قح سمش ،تفات زیربت يوس زا

تساقل و لصو تبون ،تسکش یتشک وچ زابتسبب بلاق یتشک ،تسلا ِجوم هدمآ

؟تسا »یعبت شقن« دقاف تیب مادک-3

شوگ هب هقلح دوش هناگیب هک فطل نک فطلدورب يزاونن را شوگ هب هقلح ةدنب

ار وت دروآ دادم هدید داوس ات وگقوش کشا هب ییوشن زاب هتشون دوخ ات

بیهن زا تخادگب يدعس ناج هک رذگبيزارد نیدب یبش هچ ییادج بش يا دوخ وت

ار الیل دنوش نونجم هک تسا ياهلیبقیلو وت اب دنوش قشاع همه اههلیبق

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »ینید ياهنییآ و هتشاذگ رس تشپ ار كولس و ریس لحارم هکنآ ،ناتسروگ ات هزانج یهارمه« ییانعم لداعم-4

کسانم ،دشرم ،حیرشتکسنم ،دشرم ،عییشتکسانم ،کلاس ،حیرشتکسانم ،دشرم ،عییشت

؟تسا هدش هدورس یغالب ةویش هب تیب مادک-5

درادهگن ابص میسن راگدای هبظفاح ات تساجک تراذگهار رابغ

تسه يراک دهدب یهاوگ راوید و ردتسین يراک و رس وت اب ارم هک میوگب رگ

درادن نایز تچیه ناریپ دنپ هک ونشبترشع هب تدناوخیم تماقهدیمخ گنچ

دراد یباوص رکف شوخ هک داب شتصرف دزیریم اطخ هب منوخ وت خوش ةزمغ

؟دوشیم تفای ییاههیارآ هچ »ملد دوش شتآ ۀلولگ نوچ وت زا دعب /درس ياههظحل ارم مسج و حور هدنازوس« تیب رد-6

حیملت - صیخشت - ضقانت - بسانت - زاجمضقانت - داضت - سانج - عجس - نیمضت

ضقانت - هیبشت - هراعتسا - يزیمآسح - سانجيزیمآسح - هیبشت - ضقانت - داضت - زاجم

؟تسا تسردان هژاو مادک لباقم هدش هتشون ینعم-7

.تفابتسد ۀیور اب شوپالاب یعون :هویگ.دیآیم تسدهب مشپ ندیلام و ندیبوک زا هک تفلک ياهچراپ :دمن

.دهاوخب رایسب بآ ،رامیب هک یضرم مان :اقستسا.يزیچ دوجو ةرابرد هدنزادنا کش هب :هبئاش

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-8

)صیخشت( .متفای هار تسا مرن و ناّرپ و راگن و گنررپ همه نآ هک اههناسفا ملاع هب ماهلاخ نابز زا راب نیتسخن

)هیبشت( .دوب زوغآ ریش ۀلزنم هب نم يارب يدعس تاّیبدا اب ییانشآ ظاحل زا

)ضقانت( .یسراف نابز رعاش نیرتناوج و نیرتریپ باش هشیمه خیش نیا

)زاجم( .میناوخیم يدعس و میدادیم هیکت تشاد یتشپ مکح هک یباوخ تخر هب
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؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-9

دوزف نید بابرا ترصم وت ریخ زکوت ریخ هدوزفا وت موص داب هتفریذپ

دوب قاثیم کی و دهع کی رب رهم و یتسوددبا ماش رخآ ات لزا حبص مد زا

ار زورفا ناهج حبص نیا تسین تحابص ناکدوریم ییورحبص راظتنا بش همه بش

ماوقیجاح نوچ زورفاناهج يزومآششخبنخسنیریش ظفاح نوچ وگهلذب ینادهتکن

؟تسین هفاضا کف هنیزگ مادک رد »ار« فرح-10

زایتما و يرس ود دشابن اتزارفارس نآ رس دنکرب ار گرگ

تسین راّمَخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگمیوش اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

میزادنا رد ون یحرط و میفاکشب فقس ار کلفمیزادنا رغاس رد یم و میناشفارب لگ ات ایب

اراکشآ دش دهاوخ ناهنپ زار هک ادردار ادخ نالدبحاص متسد ز دوریم لد

؟تسا توافتم رگید ياههنیزگ اب هنیزگ مادک رد یعبت شقن-11

دشاب نآ غیرد یتفارد وید ماد هبغیرد غیرد وگم و ّيرگم نم يارب

تسار هک اشامت مزع میوریم کلف هب امتسار و پچ زا دسریم قشع زاوآ سفن ره

تسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگ

ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه یئانس نادند و بل

؟ دراد دوجو سکوداراپ »مدرک ناشیرپ فلز نآ زا تّیعمج بسک«  عارصم رد ارچ -12

ناشیرپ فلز زا تّیعمج بلطتیعمج يارب بسک نایبقوشعم يارب ناشیرپ فلز ندروآفلز يارب ناشیرپ ندروآ

؟ دراد دوجو ) سکوداراپ ( امنضقانتم تیب مادک رد-13

تسا ناملسمان مشچ نآ نم نیمک رد هکیناملسم يوعد منک هنوگچ وگب

تسا نامیا و رفک ز نوریب هلماعم نیا هک مرح و رید ز مغراف ، تخر و فلز قشع هب

تسا ناهنپ هدرپ ریز وا تروص زونهدرک اراکشآ هدرپ زا نم زار هک یهم

تسا ناشیرپ مه و عمج مه هک تسا نم لدشنیچرپ فلز و باترُپ لکاک دای هب

مارآیب و ناسرترطاخ و هتفشآ نورد زا تسا يرادومن كاّحض ندید باوخ« :ترابع رد هتفر راکهب یفصو تابیکرت رد نیسپ و نیشیپ ياهتفص دادعت-14

:زا تسا ترابع ».دوب بارطضا و شوج رد بش ره و بات و بت رد زور ره یمحریب ۀمه اب ،دوب هدرک اهملظ هکنآ رثا رب و وا

کی - جنپود - راهچهس - هسراهچ - ود

؟تسا تسرد نآ هب طوبرم باتک هب رثا مادک باستنا-15

يدعس ناتسوب  شاب ورس وچ تیاکحشیاشخب روماک زا لصوم نادنز  یتسود قاثیم

یقهیب لضفلاوبا زا یقهیب خیرات  تسب یضاق يارجامیماج ناتسراهب  کبک و غاز رعش

←←

←←

؟دوشیم تفای یبدا ۀیارآ ود مادک ریز ترابع رد-16

».دشابن هیبش سکچیه هب دشاب هیبش همه نخس هب شنخس هک تسا يدعس تّیصوصخ اهنت نیا«

هراعتسا - ضقانتییارآجاو - ماهیاضقانت و داضتماهیا - داضت

؟دراد یتسردان ییالما رظن زا هک دوشیم ادیپ ياهژاو تیب مادک رد-17

یهدن ناگرگ هب شیوخ رخ هک دیآ هب نآهمر بعص نیا رد تسا هداتف رایسب گرگ

دیآیم راع يداش ز وا قشع طرف زا ارموا تستشذگ يداش زا هک يداش ار رای میوگن

نحم ار کلم کی و ترصم ار کلم کیوا نیک و رهم زا هک رهپس نآ رهم نیا

ارم تسارآ هچ رهب لزا شاقنكاخ ۀناخبرط رد هک دشن مولعم
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.تسا دوجوم امنضقانتم  ..................  تیب زجهب تایبا ۀمه رد -18

تسوا مه وت ناج نمشد يرگن رد نوچتسوا رب هیکت یتسود هب ار وت هک سکره

نم زا نازیرگ هتسویپ و نم اب مدهبمدرانک و تسا جوم تفلا وا شزیمآ نم اب

شورس ماغیپ ياج دشابن مرحمان شوگيونشن يزمر هدرپ نیز انشآ يدرگن ات

تسا تحار دیما كرت رد تسه رگ یتحارناهج رد تحار تسین زگره هک دش رّرقم نیا

؟دراد یموهفم بسانت تیب مادک اب »تسا داینبیب و عقومیب همه شساسا هک    طابر هنهک نیا رد رب نزم سنا همیخ« :تیب-19

تسین بوغرم اههدید رد ردق نیا هورکم چیهتسا لکشم نتسب مشچ ایند ز یتشز همه اب

میدز ایرد رب قشع هار هب ار دوخ لد امدناهتسب لد ناج هب ار لحاس لقع ناورهر

تشاد دابآ ارم یناریو رهب يزور دنچفطل هار زا دوبن نم اب ار خرچ يراگزاس

؟تسیچ هنایشآ سخ و راخ هب یگتسبلدداب هب دوریم لگ نمرخ هک ینشلگ رد

؟دوشیم هدید یعبت شقن هنیزگ مادک رد-20

دوریم مناج هک مدید نتشیوخ مشچ هب دوخ نمنخس یعون ره دنیوگ ندب زا ناج نتفر رد

هنامز دای نکم و ینامز شاب شوختفگ ارم و داد نم هب هنیشود یم یماج

یماج هدزتنحم لد و قارف تس یگنسمرادن هک ییادج ربص بلطم نم زا

دنراد ناهد رد رکش رکشوت تمعن هانپ رد یملاع

؟دوشیم تفای ود ره »یعبت شقن و ادانم« تیب مادک رد-21

دتفا نابغاب و رام لثمیناقاخ و مصخ لاح تروص

دسانشن شسفن ردق خرچکیل یناقاخ دراد سفن شوخ

دنامن يرادافو ملاع نیردناک نونکا هصاخنتخاس شیافج و روج اب تسا یناقاخ طرش

دریذپن مد نیا سک وت زک ورب خوش يامشچ و رس هب مراد یناقاخ رس یتفگ

؟درادن یعبت شقن تیب مادک-22

باضخ سپ يریپ وچ میاهدومن ناهنپریغ لامج و لامک و شیوخ صقن و بیع ام

دش بوخ دش التبم تقشع هب لددش بوخ دش اود مدرد دش بوخ

شنخس رب قلخ و تسا هنتف وت لامج رب هکيدعس زج هاش مایا رد هنتف دنامن

دننک نارق هم و يرتشم هک نامز نآ تفگدوریم هلجح رس هب یک هجاوخ هک متفگ

؟درادن ییالما طلغ هلمج مادک-23

.دوب یلیثمت و يزردنا ياهرعش رادفرط وا .تشاد ار يدعس تایلک طقف نانجلحیتافم و نآرق رب هوالع ماهلاخ

.دهنیم ار وا ناوختسا و هلضع ۀیاپ هک دوب زوقآ ریش ۀلزنم هب نم يارب يدعس

.اپ ود يور رب ات متفریم هار لیخت ناروف رب رتشیب .درکیم سامآ منهذ ۀچارس

.مدیودیم هّکل ناجیه طرف زا و مدرکیم زوغ .میدیخرچیم يدعس زیلاپ رد ییوگ هک میدوب نانچ ود ره

؟دراد يرتشیب ییانعم طابترا تیب مادک موهفم اب  »دور نآ زور کی و دیایب نیا زور کی / وا ردنا هک ایند ۀناخ تسارس نامهم«  تیب-24

نادواج وازا دنام دب مسر یکی          ناهج زا دربب وکین مان یکی

ناز يرذگب ییآ رد رد نیز نوچ هک          ناد رَد ود اب یطابر نوچ ار ناهج

هاچ رس رب نتفخ تسم دیاشن          هار رس رب نب یب تسا یهاچ ناهج

يورب ناهج زک زور نآ زا شیپ          نک جّرفت ناهج ردنا ورب
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؟دراد توافت رگید تایبا اب تیب مادک موهفم-25

تسین یناقهد نآ زا تقو همه هد نیاکنک ییوکین تسوت دهع هک زورما

نک بارخ یهاوخ و نک شترامع یهاوختسوت تسد تسد لد ورملق رد زورما

تسد هب تسد دوریم کلُم و تلود نیاکتسد هب تسه تتمعن هک نونک بایرد

ییوکین ۀیام زا یجنگ هنب و بایردتسا رادیرخ شوج رپ ترازاب هک زورما

؟دوشیم تفای یبدا ۀیارآ مادک ریز ترابع رد-26

».مدرک ادیپ هار تسا مرن و ناّرپ همه نآ و راگن و گنر رپ همه نآ هک اههناسفا ملاع هب«

يزیمآسحضقانتداضتناسمهان سانج

؟تسا هتفر راک هب ياهیارآ هچ ،هدش صخشم ياهتمسق رد-27

دوبن ناماضاقت و میدوبن ام«

میرک يا ،میرادن يزیچ فلا نوچ

دونشیم ام ۀتفگان ،وت فطل

»میم مشچ زا رتگنت یلد زج

هیبشت - داضتهراعتسا - امنضقانتمهراعتسا - داضتهیبشت - امنضقانتم

؟دوشیم هدید »)امنضقانتم( سکوداراپ« ۀیارآ تیب مادک رد-28

متسب وت فلز رد و مدرب ناشکریجنزار نانع هتسسگب ۀناوید لد بشید

یمارآیب ز تسا بآ و شتآ رس ربداتفا مارالد فلز هرگ رد ملد ات

متسویپ وا رد و قلخ همه ز مدیربب تخاس يدنویپ وت ریگ هرگ فلز اب هک ره

ینیب هزات نامیا شرفک باجح ردناکنادرگ هزات تنامیا و شفلز ود نکف وس کی

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد ریز ِتیب ياههیارآ-29

»دش وت نادنخ ۀچنغ زا لجخ سب زا هتسپناهن تسوپ هت هب نینوخ ةدنخ دنک یم«

لیلعت نسح ،صیخشت ،هراعتسا ،هیانکهراعتسا ،زاجم ،قارغا ،ضقانت

لیلعت نسح ،زاجم ،سانج ،هراعتسابسانت ماهیا ،هیبشت ،صیخشت ،قارغا

؟تسا مادک ،دنراد یتسردان هک ییاهنآ هدشهداد یناعم نایم زا-30

.دنتسه رگیدکی لباقم تقیرط و تعیرش )ب                  .تسا هسیفن عمج سیافن )فلا

.تسا طسو عمج طئاسو )ـه                                 .دنتسه مه داضتم کلاس و کسانم )د             .تسا ورابیز يانعم هبً ازاجم منص )ج

ج / دب / فلافلا / جـه / د

؟دراد قرف هیقب اب هنیزگ مادک رد یعبت شقن-31

تسه يراک دهدب یهاوگ راوید و ردتسین يراک و رس وت اب ارم هک میوگب رگ

بارخ زا جارخ دهاوخن ناطلس هکباتم یتسم ز رس اظفاح دوخ وت

ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل

مردپ دمآ رد هک دزوسب قشع ردپتخورف میس و رز هب ار دوخ رهوگ تردپ

.تسا دوجوم امنضقانتم  ..................  تیب زجهب تایبا ۀمه رد-32

شورس ماغیپ ياج دشابن مرحمان شوگيونشن يزمر هدرپ نیز انشآ يدرگن ات

تسا تحار ِدیما ِكرت رد تسه رگ یتحارناهج رد تحار تسین زگره هک دش رّرقم نیا

تسوا مه وت ناج نمشد يرگنرد نوچتسوا رب هیکت یتسود هب ار وت هک سکره

نم زا نازیرگ هتسویپ و نم اب مدهبمدرانک و تسا جوم تفلا وا شزیمآ نم اب
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؟تسا دوجوم »سکوداراپ و هیبشت ،سانج« ۀیارآ هس ره تیب مادک رد-33

دشاب در ملق يو رب هک تسا یفرح هن نیاداتفا لوبقم همه شیپ وت ّدق فلا

درک ناوتن روزهب دیآرب هچنآ ره رز هبدروآ محر هب ار قشع نم یگنرهتسکش

دشکیم اطخ طخ ارچ نیکسم نم ربتسوا تسد رد همه نوچ تسا دب و کین ز هچ ره

مََرب و گرب الب قرب ِيزور بر ای دابتسا رطاخ ِراب ،راب و تسا یگرب یب نم گرب

؟درادن سکوداراپ هنیزگ مادک-34

رادید دیما مه تسا خلت وا ربندیشک ییاهنت هودنا تسا شوخرای تقرف دشاب خلت هچ رگاییادج زور دوب يزور شوخ هچ

؟تسا بسانتم ،تیب مادک موهفم اب ».تفریذپیم یهلا تّیشم ناونعهب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا هبئاشیب عبنم هب رکف و بصع ره« ترابع-35

تسین هراچ دنراپسب ناج هکنآ زج اجنآتسین هرانک شچیه هک قشع هار تسا یهار

تسین هارمگ یسک لد يا میقتسم طارص ردتسوا ریخ دیآ کلاس شیپ هچره تقیرط رد

تسین هراختسا چیه تجاح ریخ راک رددوب یمد شوخ یهد قشع هب لد هک هگره

تسین هاتوک سک يالاب رب وت فیرشت هنروتسام مادنایب زاسان تماق زا تسه هچره

؟دراد بسانت تیب مادک اب ریز تیب موهفم-36

»تسام رهش نآ هک ،هلمج میور اج نامه زابمیاهدوب کلم رای میاهدوب کلف هب ام«

وا ربنع و ریبع دشاب هکرعم كاخ هکدارم يوب هب دنک شوخ یسک ماشم کلف

دربیم نورد نادیم ز يوگدربیم نورب شرع زا رس هک ره

ریسا ددرگ ار هرطق نآ رحب تفهریفس دش تدحو رحب زک ياهرطق

ریفص شرع هرگنک زا دسریم شمد رهریسا هداتفا هگماد نیا رد هک ناج ریاط

.دناوخیم ارف جورع هب ار ناسنا ..................زجهب ریز تایبا ۀمه رد رعاش-37

تسادگ هنیمک هک وا تفای تخب نانچ هامتفاتنرب وا ندید تفاکش هم وا هم زا

تسایربک ام لزنم ؟میرذگن ارچ ود نیزمیرتنوزفا کلم زو میرترب کلف ز دوخ

؟تساخ رحب نآ زک غرم ماقم اج نیا دنک یکناج يایرد ز هداز نایباغرم وچ قلخ

تسارهک اشامت مزع ،میوریم کلف هب امتسار و پچ زا دسریم قشع زاوآ سفن ره

؟تسین دنسم و لوعفم اب یئزجراهچ ،ریز ۀلمج مادک عون-38

.دوب هتخاس ناشفارُد ار هشفنب ياههنوگ يراهب ناراب.دناوخیم ار شیوخ تفج درز یکشجنگ

!درک مهاوخ مدوخ رابرد يارعشلاکلم ار وت.میزاس دّکؤم ار زورما قاثیم یهیدب لکش هب دیاب

؟تسین »دوب میاج نیرب سودرف و مدوب کلم نم« تیب يانعم مه هنیزگ مادک رد »کلم« ةژاو-39

جاع تخت رب کلم ةدنزورفجات هدنیامن و زرگ هدنیارگ

کلم رب دسر رب ات تفر یمهکلف رب دش سوواک هک مدینش

تشاد رّانز ۀقلح رد کلم ِحیبست ِرکذریس راوطا رد هک شوخ ردنلق نیریش نآ تقو

دننکیم رمخم مدآ تنیط اجنآ ردناکيوگ حیبست کلم يا قشع ۀناخیم رد رب

؟دوشیمن هدید یعبت شقن تیب مادک رد-40

نم نطو ،نم نطو اغیرد و ادردرایسب تنحم اب میوگیمه زورما و

قدص رد زا يربخ و رهم رس زا ینخسدیونش ات ناهج هب دمآرب دیحوت گناب

مرادیمتهگن ای ورب هک ای نامب ایيراتخم تدوخ وت مرادن رارصا هک نم

تسه ییاطخ رگ و تفر یهنگ رگا يوگبتسه ییارجام وت اب ارم هک ایب ایب
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هک رتوبک تفاطل و باقع مشچ ،راتسرپ کی رهم مهو دراد ار راگزومآ کی تبیه مه هک ،لوا ّملعم ،یسراف نابز رعاش نیرتناوج و نیرتریپ« ترابع-41

؟تسا وگیسراپ رعاش مادک فّرعم ».دشابن هتخانش وا بناج زا هک تسین یناریا یگدنز ياههرفح زا ياهرفح چیه

يولوميدعسظفاحیسودرف

؟دنتسین هداوناخمه ،هنیزگ مادک ياههژاو-42

ریزو ـ رزومزاع ـ مزعاقستسا ـ یقاسبّصعتم ـ بصع

؟تسا مادک تسرد ۀنیزگ ،مینک بترم »يزیمآسح ،امنضقانتم ،ماهیا ،صیخشت ،سانج« ياههیارآ نتشاد هب هجوت اب ار ریز تایبا رگا-43

ارادم یب و تخس تخاس ار شلد )فلا

میوگ اعد نیرفن رگ و ییامرف مانشد رگا )ب

مزیخرب نارگ باوخ زا نم هک رشحم حبص )ج

مدش راتفرگ دازآ مدش تدنبز ات )د

ملق يا نارهت رهش رد یتخادنا یلغلغ )ه

اراخ هک ینعی شلد نوچ هنیع هب

ار اخرکش لعل بل دبیزیم خلت باوج

مزیخرب نارگن سگرن وچ وت لامج هب

ام يراتفرگ دنب ام يدازآ تسه

ملق يا نآرق عرش زا ینکیم تیامح شوخ

ب ،د ،ج ،ه ،فلافلا ،ب ،ه ،د ،جد ،ج ،ب ،ه ،فلاب ،ه ،د ،فلا ،ج

؟درادن ییانعم تبارق هنیزگ مادک اب  »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب / شیوخ لصا زا دنام رود واک یسک ره« تیب-44

نوعِجار هیِلاانا و هللااناهلصا یلا عجری ءیش ّلک

نوعجرت هیلا َُّمث توَملا هِقئاذ ءیش ّلک  ههجو ّالا کلاه ءیش ّلک

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ،ریز تیب-45

»تسا داینبیب و عقومیب همه شساسا هکطابر هنهک نیا رد رب نزم سنا ۀمیخ«

ارچ ندیچیپ كات نوچ نامز ره یتخرد ربتشذگ دیابیم داب نوچ تبقاع ناتسلگ نیز

هتخادرپ ون ناتسب معن زا ناتسبش ره ردمرک ناتسبد شردص مرا ناتسلگ شرصق

یسرج نیدنچ لغلغ زا ربخیب سب هک هوشیپ رد نابایب و باوخ رد وت و تفر ناوراک

تسا هناخ ود رکف ز هدیمخ نامک تشپترخآ و ایند مغ زا ریپ میتشگ

..................ۀیارآ زجهب دوشیم تفای یبدا ياههیارآ ۀمه ریز نتم رد-46

زا نمادکاپ لگ نیا ياهگرب لثم ،راگزور تابالقنا و لاوحا مامت رد هک دنگوس ،ناتسوب يوردیفس ةزیشود نیا تراهط هب و راهب هانگیب دصاق یکاپ هب«

».مینکیم تیامح رگیدکی

حیملتریظن تاعارمهیبشتهراعتسا

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدش هتشون ۀیارآ-47

»امنضقانتم«نم ندنک ناج ،تسا یتسه ّیلجتتداهش منامرآ مایناریا نم

»هراعتسا«      نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هکددرگ هدرسفا هلعش نیا رادنپم

»هیبشت«      نم نمرخ دش مشخ ۀشوخ همهناشوج يایرد تسا قلخ دور نونک

»سانج«      نم نسوت ،وت گنرین هب دزاتبشهاوخ و میرکت هن ،شزاس و میلست هن

؟دوشیم تفایرد تایبا مادک زا بیترتهب »لّکوت ،قشع ۀطساوهب تغارف ،قشع یتخس نتفریذپ ،قشاع رب ندروخهطبغ« میهافم-48

دراد ییاج هب هیکت لد هک تفای ناوتیمدشیدنایمن هناتسم شزغل زا هکنیا )فلا

درد نابرهم دشاب قشع لها هبدیآرب شتآ زا ملاس ردنمس )ب

يراد یماش و یحبص شوخ هک داب تتصرفزور و بش يراذگ رای خر و فلز اب هک يا )ج

متسرب هلمج زا و مداتفا وت دنب رددوب نم لد رب ناهج ياهمغ همه دنب )د

ب ،فلا ،د ،جفلا ،د ،ب ،جفلا ،ج ،ب ،دب ،فلا ،ج ،د
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؟تسا هدماین یعبت شقن هنیزگ مادک رد-49

مدش نالاح شوخ و نالاح دب تفجمدش نالان یتیعمج ره هب نم

رس و مشچ نیا رس مشچ نیا هب هکلبرگد یمشچ هب هن ربمیپ دید

درگ دناشفارب شربا تخیگناربدربن رهپس نآ ورمع هاگان هک

تساوخ مزرمه و داتساب هگنآ سپتسار درک سفن و تشد هب دمایب

؟تسا مادک بیترتهب هدشصخشم ياههژاو شقن ریز تیب رد-50

»تسا هدرک ینامداش فرص هک سکره دوخ رمعیگدنز زا شلصاح لگ نوچ تسا خلت ۀیرگ«

لدب ،هیلافاضم ،داهن ،دنسمداهن ،لوعفم ،ممتم ،دنسمدنسم ،داهن ،ممتم ،داهنداهن ،لوعفم ،داهن ،دنسم

؟تسا مادک ریز تیب ياههیارآ-51

»دنیشن لگ رد ياپ نمچ نیا رد هکيورس هب ددنخ هک لگ زا تسین بجع«

صیخشت ،سانج ،ضقانتسانج ،قارغا ،هراعتسالیلعتنسح ،رارکت ،صیخشتهیانک ،هراعتسا ،سانج

؟دراد بسانت »اقستسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب / مدرک دب هک نم زا ریگم مدروخ یتبرش را صرح هب« اب تیب مادک موهفم-52

متمسق ناوید ز تشونرس دوب نیاکمیکح يا یماندب و يدنر هب نکم مبیع

تشهب تسد زا دبا تشهب زین مردپسب و مداتفارد هب اوقت ةدرپ زا نم هن

ینیریش سب وت هک ناج يا نکم مبیعماهتفیش تفصداهرف وت هب نم رگ

نوگانوگ ياهشدرگ ز دزیرورف هتخت ره هکدفاکشب هتختهتخت هک یتشک نآ رب یجوم دنز

؟ تسا هتفرن راکهب  »امنضقانتم« ۀیارآ ، عارصم مادک رد-53

راد ینازرا نم هب ایادخ رقف تلودمدرک ناشیرپ فلز نآ زا تّیعمج بسک

ار انشآ رادید مینیب زاب هک دشابتسا ینایرع يالوش شاهماج

؟دراد توافت تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-54

تسین ینابرهم يوب وا رد هک نکم عمطرهد ردام رانک ردنا شرورپ ماود

تسین یناهن کلف رود ییافو یب هکنایب عامتسا هب ار نایع تسا تجاح هچ

تسین یناوراک نییآ نتخاس هناخ هکدنبم يارس ناوراک نیا رد قیفر يا لد

تسین یناعم تّذل زا ربخ ترگید هکلوغشم يدش نانچ تروص هب تسرپ تب وچ

؟دراد یموهفم طابترا تیب مادک اب ریز تیب-55

»تساخ رحب نآ زک غرم ماقم اج نیا دنک یکناج يایرد ز هداز نایباغرم وچ قلخ«

تسه ییوکن خر اجنآ رد هک اجکره هبتساجک هک ینک نم ز ریاط لزنم غارس

ادبم یب و لصا یب دوب تبسن نیا هک دشاب اطخلبلب شزومآ ناغف لگ قشع ز میوگ رگا

دوب ناوت دنچ سفق هنهک نیا يهتسب اپمیسنا هگتولخ ز و میسدق ریاط ام

دوب دوخ ياضف رد ناریط دنچره دنک لدقشع درم اب نورب دراذگن شوخ میلگ زا

؟تسا هدماینتسردان هب ياهژاو ینعم هنیزگ مادک رد-56

).تسا تشهب نابهگن هک ياهتشرف مان ،تشهب :ناوضر( ،)ناتسروگ ات مدرم ندرک تعیاشم و یهارمه :عییشت(

).دوشیم هتفگ هدافتسا لباق نانخس نآ رد هک یسرد زا زاجم ،روضح لحم :رضحم( ،)هدیقعمه :قفتم(

).دنسریم دوصقم هب نآ قیرط زا ای نآ ددم هب هچنآ ،طسو عمج :طئاسو( ،)امیسشوخ :اقلشوخ(

).تسا هدرک ادیپ تلزنم وا دزن رد و هدش یسک هب کیدزن هکنآ :بّرقم( ،)مدرم زا ياهتسد ،رهاظ ،لکش :تئیه(
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؟تسین بسانتم »وت اب اههراعتسا همه يا /قشع يا ،زاجم نیرتیقیقح يا« تیب اب تیب مادک موهفم-57

مینک تلع و لولعم ثحب ارچتسا یلصا تلع دوخ قشع رگا

ینکیم هچ ایند ِتبیصم ۀمیخ ردام ِراودیما ۀمین وت يا قشع يا

تسادخ رارسا بالرطسا قشعتسادج اهتلع ز قشاع تلع

تسوت زا هنارت نیا مشماخ نمتسوت زا هناهب همه قشع يا

؟تسین بسانتم تیب مادک اب » تساخ رحب نآ زک غرم ماقُم اجنیا دنک یک / ناج يایرد ز هداز نایباغرُم وچ قلخ « تیب موهفم-58

سب و سب منیا زا سپ ایند نخلگ منک هچنتفر یبقع نکسم يوس هب مهاوخزاب

ینیب ناهج ات وش نورب یناملظ هاچ نیز یکیینیب نآ و نیا بیرف ،نادنز نیا رد یک ات الد

نم يالاپ نوخ مشچ دنیشن نوخ رد قفش نوچنم ياسآدود هآ ددنب ّهلک نوچ مدحبص

سفق راتفرگ و نادنز ۀتسب هنگ یبکلف روج زا هدش مسدق نشلگ لبلب

؟دراد توافت ،تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-59

دراد نیرتمک مالغ ورسخیک و دیشمج دص هکنابوخ هش نآ اب وگب يزمر نم قشع زا ابص

ورسخیک رمک و دربب سوواک جاتراّیع نیاک نکم دزدبش رتخا رب هیکت

تفرگ مارهب روگ هنوگچ هک يدیدرمع همه یتفرگیم روگ هک مارهب

دراد ناتساد ناوارف ورسخیک و دیشمج زا هکونشب لدلها لاح و كاخ رب ياهعرج ناشفیب

.دنتسه »بولقم بیکرت« .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه-60

همانزوردیفسشیردابدنتهناخراک

؟تسا هدمآ حیحص تیب لباقم ۀیارآ ود ره هنیزگ مادک رد-61

)ماهیا ـریظنتاعارم( ترامیب نینچ تسا هدرک هک يوج ناز هراچراهنز نابیبط دنرادن درد زا ربخ

)امنضقانتم ـ هراعتسا( میاهدنکفا ربخیب ار نتشیوخ هر نیا رد امربخ دیآیم هک نآ اب ام رای زا ام يوس

)هیانک ـ هیبشت( ار ام ةدیشوپ شتآ نیا نزم نمادمیدناشن هلیح دص هب وت قوش ۀلعش ام

)سکوداراپ ـ داضت( نک باتش درادن گنرد کلف رودنک بارش رپ یحدق ایقاس تسا حبص

؟تسا هدمآ یتسردهب نآ لباقم ۀیارآ ود ره هنیزگ مادک رد-62

)حیملت ـ هیانک( تسوا شود رب ،نامسآ ندرب تسناوتن هچ ناکتساور يرابنارگ زا دیرگب نوخ رگ یمدآ

)لیلعت نسح ـ ریظن تاعارم( شدیاب لبلب ربص نارجه راخ يافج ربشدیاب لگ تبحص يزور جنپ رگ نابغاب

)ماهیا ـ سکوداراپ( يزورفارب لد غارچ یهاوخ ددم را داب نیا زايزورون داب میسن دیآیم رای يوک ز

)يزیمآسح ـ هراعتسا( میناتسدرازه شقشع هب امدیآ ناهج رد هک ون یلگ ره

؟تسا مادک بیترتهب ،ریز یعابر رد هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-63

ماهدنام روخیب و باوخیبماهدنام ربلد وت زا ات

»سر دایرف ار هدنامردماهدنامرد تمغ رد نوچ

لوعفم - لدبهیلافاضم - لدبلوعفم - هیلافاضمهیلافاضم - هیلافاضم

؟درادن بسانت تیب مادک اب »میور یم الاب و مییالاب ز اممیور یم ایرد و مییایرد ز ام« تیب موهفم-64

)هدش هدز ( بورضم لثم نیا مه ّملسم ثیدح نیا ،رمدرخ دزن تسه و عرف دوش زاب لصا هب

دشن اتشان زج و دماین بل هنشت زجكاخ بیشن ردنا سک هک نکم بلط يریس

لک يوس هب نامگ یب وزج دوش زابيزور مدرم صخش تسا ناهج وزج

دتف ایرد رد زاب ات دپت یمدتف ارحص رد وچ ایرد زا یهام
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؟تسا بسانتم تیب مادک اب »اقستسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب / مدرک دب هک نم زا ریگم مدروخ یتبرش را صرح هب« :موهفم-65

تسلا زور ام هب هفحت نیا زج دندادن هکریگم هدرخ ناشکدرُد رب و دهاز يا ورب

دوب قاط رانک رب یماج و رای دمآ شوخرسنکم مبیع ماهدرک یحوبص را ردق بش رد

ماهتفرگ شغیب یم نوچ وت بل زا رودداب بیصن مرهز هک هداب هن ماهدروخ نوخ

تسا بهذم منیا هک مدیراد روذعم نادهازیم ماج و رای لعل كرت درک مهاوخن نم

؟دناهتفر راکهب ییانعم هچ رد »اقستسا« و »ریگم«ریز تیب رد-66

»اقستسا و درس بآ و ناتسبات و دوب نابایبمدرک دب هک نم زا ریگم مدروخ یتبرش را صرح هب«

ندرک بلط بآ ،نتفرگ لد هبیگنشت يرامیب ،تساوخزابندرک بلط بآ ،ندرک ضرقیگنشت يرامیب ،تشادزاب

؟دوشیمن تفای  »یعبت شقن«  تیب مادک رد-67

يرظن زا بیاغ و یمشچ ربارب رد هکراک نیریش راوسهش يا یتبعل هچ دوخ وت

سک همه نایرگ و يور نورب وت نادنخيور وچ ادرف هک يزب نانچ زورما

تسه يراک ماوت رکف زج هب زور و بش ایتسه يرای ارم وت زا ریغ هب تسود يا ونشم

اهلزنم مسر و هار ز دوبن ربخیب کلاس هکدیوگ ناغم ریپ ترگ نک نیگنر هداّجس یم هب

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-68

مناتسلگ نیا غرم هن ،مسودرف غاب ورذتمماد و هناد دیص هن ،مسدق نشلگ يامه

مناشفارب نماد را هم دشوپ نیتسآ مرهم زمزیخرب عمش نوچ را بش دنیشنب زور غارچ

ینیشنب هناگیب اب و يزیرگب شیوخ زا ارچیشاب نت لصو اب ارچ یحور ةدازیلصا وت

ینیشنب هناریو نیا رد ناموب نوچ هک دشاب اجکددرگیم شرف یشرع ناسوواطرپ نوچ ار وت

؟دراد ییانعم طابترا ».انیل ًالوق ُهل الوقف یغط ّهنا نوعرف یلا ابهِذا« ۀیآ اب تیب مادک-69

ار انشآ رادید مینیب زاب هک دشابزیخرب هطرش داب يا میناگتسکش یتشک

ینیب نالسرا بلا نت لِگ رد نونکات آ ورم هب؟نودرگ رب هتفر تعفر ز ،يدید نالسرا بلارس

ارای رامش تصرف نارای ياج هب یکیننوسفا و تسا هناسفا نودرگ رهم زور هد

ارادم نانمشد اب تّورم ناتسود ابتسا فرح ود نیا ریسفت یتیگ ود شیاسآ

..................ۀنیزگ زجهب دراد دوجو هیبشت اههنیزگ ۀمه رد-70

؟دشاب نامگ نیا تناسنا هناد هب ارچتسرن هک نیمز رد تفر ورف هناد مادک

منهریپ نورد یناهن تساهزوس هکعمش نوچ نیبم مشکرز نهریپ زارط

منتشیوخ لاح ز لفاغ هک درد و غیردمدوب اجک مدمآ ارچ هک دشن نایع

منمچ نآ غرم هک ناوضر نشلگ هب مَوَرتسیناحلا شوخ نم وچ يازس هن سفق نینچ
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