


 ادبیات فارسی یازدهم فصل چهارم - پرواز - 

تس ی

؟تساهدمآ تسرد ،هنیزگ مادک رد »حیملت ،زاجم ،سکوداراپ ،ماهیا« ياههیارآ بیترت-1

قشع مغ کندخ ناکیپ ?هتشک مدش نوچ )فلا

یگدنز بآ ز تملظ رد تفای ناوتن هچ ره )ب

یخوشهب هک مکشرس هداتفیب هدید زا )ج

لد لها شیپ تسگنن ناقشاع مان وچ وجاوخ )د

بشما زودلد كوان ینز دنچ ملدرب

بارش ماج زا مباییم بش هریت رد نامه نم

تسشنب وت ياجرب و دمآ مشچ ?هشوگ رب

ار گنن و مان زاب رد تدیاب یمانکین رگ

ب ،د ،ج ،فلافلا ،ب ،د ،جج ،د ،ب ،فلاب ،فلا ،د ،ج

؟تسا هیارآ مادک ياراد ریز تیب رد »بیبح« ۀملک-2

»سب و تسا نیا لامک نک ادعا قرف رب هر كاخ / بیبح يور رد يور ار ودع مشچ يروک«

ماهیاسانجهیبشتنیمضت

؟دراد دوجو »یفصو بیکرت« دنچ بیترتهب ریز ترابع رد-3

».دزادنایم دنمدرخ و هدیدناهج يوار کی دای هب ار ناسنا و دراد یّصاخ تردق ،رعاش ضارتعا گناب نیا رد هنامیکح زیمآرورغ و درس نحل«

تشهتفهششجنپ

؟تسا تسردان ترابع دنچ رد هدش صّخشم ةژاو يالما-4

.دراد رهاظ بیع ود رارسا فشک نکل تستسرد يار و هدیدنسپ تراشا نیا :تفگ ریش ردام )فلا

.دننکیم ذخاوم نایناج ّتلذ باذع هب ار ناحصان هاگ و دنرادیم ینازرا ناصلخم رادرک باوث ار نامرجم هاگ )ب

.تغارف ارم ْلد تقرُف رد و تسا تحار وت نز ِتّحص رد هک نم رب يدوب ناسآ کین نیا و )ج

.ددرگ مکحتسم و دّکؤم تّبحم ثاثا و تّدوم يانب و زیچان تلماجم کی هب ثوروم ياهتّیبصع و میدق ياهتوادع اب و )د

راهچهسودکی

؟تسا یعبت شقن دقاف تیب مادک-5

تخوسب هناسفا هب عمش و بش میتفخن هکیمد شون یم و ظفاح وگب هناسفا كرت

تخوسب هناخیم و یم یب مرگج هلال وچمهتسکشب مدرک هک هبوت زا ملد هلایپ نوچ

شنت و ناج زا کلف رود تفآ داب رودرود هلحرم دص هب تشگ افو يوک زا هچرگ

ینادیم تدوخ وت تهار رس رب مسرنشوماخ رد مدع و تسا گرم وت ز يرود مکح

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-6

اطخ و باوث فک رب انَح ،قطن هب دهنردق و اضق خر رب اطخ کلِک هب دشک

ایرد رب هزرل تسجوم ز هک ربم نامگبت ایرد جازم دراد وت عبت کشَر ز

داب هتسج زاب دنز هک ياهناش ره رباضق ،ردق ریت وت تسش ز ّاِلا

انیم زا دّرمز دسانش کین هنامزدنیآ نورب نارگید رگ وت حبش و لکش هب

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-7

».مدرک ادیپ هار هناسفا ملاع هب و مدینش ار یناریا لیصا ياههّصق زا یضعب هک دوب مردام نابز زا یهاگ و هلاخ نابز زا راب نیتسخن«

هس - هسهس - راهچراهچ - راهچراهچ - هس
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؟تسا تسردان روپ نیمارصیق نوماریپ ترابع مادک-8

.داد ناشن  لاس رد "باتفآ هچوک رد" پاچ اب ار دوخ ياه ییاناوت يو

.تسا هدورس ناناوجون يارب روپ نیما هک تسا يراثآ هلمج زا »وتسرپ لوق هب

.دنک تیبثت بالقنا رعش رد ار شیوخ هاگیاج »دور لثم ،همشچ لثم«ندورس اب تسناوت روپ نیما

.دشک ریوصت هب تسا بالقنا رعش تاعوضوم نیرتيروحم زا یکی هک ار  »دوعوم راظتنا« تسناوت »یناهنپ باتفآ« رعش رد يو

1363

؟دراد دوجو ییالما طلغ ترابع مادک رد-9

.دیوجیم هک ردان ياهصلخَم و کیراب ياهجرخم و دهنیم هک نیریش ياهعفد و زغن ياهرذُع و

.هن ای تسا نم تحیصن رب ناشیا قاّفتا و عامجا هک منادیمن و تسا هدمآ نارگ نم رکشل رب وا تبرق و وا ناکم

.یمتسشن الب رظتنم هتسکش ياپ و يدوبن مزالم ِکلَم هاگرد رب ،دُوب اهتصرف نآ ندراذگ زا سپ ،یمتشاد يرتش نیا رد رگا

.دنام روتسم دیوگ هچنآ هک تساوخ يدهع يو زا و تفر ریش ردام کیدزن هب دونشب مامت ْلوصف نیا گنلپ نوچ

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-10

زا هک تسین یناریا یگدنز ياههرفح زا ياهرفح چیه هک رتوبک تفاطل و باقع مشچ ،راتسرپ کی رهم مه و دراد ار راگزومآ کی تبیه مه هک لّوا ّملعم«

».دشابن هتخانش وا بناج

جنپ - شششش - راهچشش - جنپجنپ - جنپ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »فرش ،ینیشنمه ،ّهلحم ،تریس« ياههژاو لداعم-11

الع ،تبحص ،نزرب ،شوردهز ،بحاص ،يوک ،وخ و قلخنّیل ،تبحاصم ،نزرب ،شوريدنلب ،بحاصم ،يوک ،هقیرط

و يروالد حرش هب طوبرم نیماضم و یسامح و یلیثمت راثآ قلخ هب رگراگن و رورنه نادرم زا دودعم ياهّدع ،يرجه مود نرق لیاوا نامه زا« ترابع رد-12

».تفای هار یسراف بدا رد یبهذم ياههمانمغ و هیزعت و یناوخهیبش ياههژاو تکرح نیا لابند هب و دنتخادرپ نآ ییادتبا لکش هب البرک يادهش يراکادف

؟دراد دوجو تفص دنچ

هدراهچهدزیسهدزاودهدزای

؟تسا رتشیب یفصو ياهبیکرت دادعت ،هنیزگ مادک رد-13

.دسرب نم ۀناکدوک زیچان مهف ّدح هب هک درکیم مخ ار دوخ ردقنآ دراد ياهنارگوداج فاطعنا هک يدعس

.دومن انشآ راکهاش رعش اب يدعس قیرط زا راب نیتسخن ارم تشاد هک یفیطل قوذ اب ماهلاخ

یسراف نابز رعاش نیرتناوج و نیرتریپ ،باش هشیمه خیش نیا

.دوب وا راسگمغ و رهوش ،مدمه يدعس نیا .تشاد ار يدعس تاّیلک طقف نانجلاحیتافم و نآرق ربهوالع

؟دراد دوجو »یفاضا بیکرت« دنچ بیترتهب ریز ترابع رد-14

».دوب اریگ و ذفان شهاگن و تسا هدناشوپ ار وا ناگدید زا یمین شتشپرپ ناوربا هک دندید همه ،داتفا درمریپ ةرهچ رب لعشم وترپ یتقو«

جنپراهچهسود

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هملک دنچ يانعم-15

یگدیروش - )رایسب( طرف - )ینامداش( رورسم –- )نافرع و تقیرط لباقم( عّرشت - )رازفاياپ( هویگ - )يروای( تدعاسم - )زرف( کباچ - )راقو( يرسکبس«

»)ییادیش(

راهچهسودکی

؟تسا هدورس ناناوجون ياری ار ریز راثآ زا هتسد مادک روپ نیما رصیق-16

دور لثم ،همشچ لثم -وتسرپ لوق هب -هراتس نآ ات هراتس نیا زاوتسرپ لوق هب -حبص سفنت -باتفآ ي هچوک رد

دور لثم ،همشچ لثم -مهد زور رهظ -وتسرپ لوق هبزبس نامسآ زا - یکدوک رعش -ناهگان ياه هنیآ
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..................ۀنیزگ زجهب تسا تسرد اههنیزگ ۀمه رد اههژاو ۀمه يانعم-17

)ردان :عیدب( - )ادیش :هتفیش( - )وسمه :قفّتم( - )وربش :درگبش()کچوک :درُخ( - )غورف :انس( - )زیت يوقاچ :ماسُح( - )نزرب :يوک(

)ینیشنمه :تبحص( - )اتکی :دیرف( - )یگدنشخرد :ءاهب( - )ندییور :نتسُر()شهوکن :تمالم( - )دنبرس :راتسد( - )راکشآ :نایامن( - )راپسهر :مزاع(

؟تسا تسردان نآ يور هبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم ریز تاملک هورگ رد-18

و هچراپ( فافل - )تّقشمرپ( رابتبکن - )دنمتریغ( بّصعتم - )راوتساان دهع( قاثیم - )بآ شطع ،رامیب( اقستسا - )نتفگ تیلست( تینهت - )مرو( سامآ«

»)زادرپهفیطل( وگهلذب - )دنسیون يزیچ نآ رب هک يذغاک

راهچهسودکی

؟تسا تسردان ریز تاملک زا هورگ دنچ يالما-19

و دروخ - هینوق رهش - مسارم و کسانم - یحاون و رماوا - مدرم يوهایه - هتفریذپ و روذعم - اقلشوخ و بوخ هم - سمش تبیغ - نتساوخرب رازآ هب«

»هصالخ و صیلخت - نالک

راهچهسودکی

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب "ماهیا ،سانج ،ضقانت ،يزیمآسح ،هراعتسا" ياههیارآ-20

مزارد فلز نآ زا ییوم ِرس ،تسد ردتسین یلو تسا زارد رمع ارم وت فلز )فلا

ینامز نیریش وت هک ،نابوخ ورسخ يامیوگ هک هدنخ رکش هب ینآ زا رتنیریش )ب

ام ۀشیدنا ۀیاس دوب زوس تیفاعام ۀشیر دود هلعش رد هک میعمش لخن )ج

بیلدنع يادص رد ،لدیب ،تسا هتفخ اهگنرتسوا دای راهبون میسن ناقاتشم هآ )د

نوخ شناراب و تسا بآ گنر مه هکنوردنا گنچ هب مراد ربا یکی )ـه

فلا ،ب ،ج ،د ،ـهـه ،ب ،فلا ،د ،جد ،ـه ،فلا ،ب ،جفلا ،ج ،د ،ب ،ـه

؟دوشیم تفایرد تایبا مادک زا ،بیترت هب »ضحم میلست ،نتشاد عبط تعانم ،قشع و لقع لباقت ،اوتوَُمت َْنا ْلبَق اوتوم« میهافم-21

دادن هار ماوت فلز رس کیدزن قشع )فلا

شقارف زا يزوسن ات دزاسن تلصو زا لدشوخ )ب

هاوخم نوزف یهاگن تسود هاگولج رد )ج

تسام رای زورفا لد لامج بلاط ،ناج )د

شیدنا رود درخ دنمک ز متسجن ات

شیوزرآ ز يریمن ات يریگن رس زا یگدنز

نزم مک و شیب زا مد قشع هاگراک رد

نز متاخ هب تسد هن ،هن كرات هب جات هن

فلا ،ج ،د ،بج ،د ،فلا ،بب ،ج ،د ،فلاب ،د ،ج ،فلا

؟درادن دوجو امنضقانتم ۀیارآ هنیزگ مادک رد-22

تسا رگید ياج ملد و عمج نایم رد نمياهدینش بیاغ رضاح دوجو زگره

دش هناوید و قشاع رس هناریپ هب زابباوخ هب شدوب هدمآ بابش دهع دهاش

ار مّایا شدرگ هنامز ردنا مینکشبمیهن فک رب یم ماج هنامزیب نامز ات

هدولآ نآ هب دنتشگن و دنتشگ هقرغقیمع رحب نیرد قشع هر نایانشآ

؟تسا هدمآ اهتیب مادک رد »تیانع و تفأر ،تحابص ،قفتم« ناگژاو يانعم-23

دندش تسپ ناکی ناکی لجا تسد رددندش تسد زا همه قفاوم نارای )فلا

شوگانب ات هدیشک هتسویپتناوربا لامج هکنآ يا )ب

هناور مدرک مدحبص دود هبهناردام دنپس تقفش زا نم )ج

یناشیرپ عمجم تیوسیگ جنکش ياار ناشیرپ ظفاح یناسحا هب نک عمج )د

د - ب - ج - فلاد - ج - ب - فلافلا - ب - ج - دب - د - ج - فلا
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؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ».ییامرفیم فطل وت ،دنکیم رهق وا دنچره و ياهدش سکان نیا نوبز ارچ ،هللاحور يا :تفگ« ِترابع-24

دروخرب هک سک نآ دروخن ینامیشپدرز لگ و خرس لگ زا غاب نیا رد

رادم غیرد وا زا دوخ لُگ وتراخ هگان تسخ وت رد رگا قلخ

درک يروس لگ گرب زا برط ،ناوخشوخ غرمتفکشب شمیسن ز ملصو نبلگ ۀچنغ

ادج يراخ زا يدید ار یلگ ام غاب هب یکیلو ینیب ادج شراخ زا لگ ،یغاب اجک ره

؟دوشیم هدید ریز ياهتیب مادک رد بیترتهب »ماهیا ،قارغا ،سکع ،هیانک ،امنضقانتم« ياههیارآ-25

تسا رب رد تسود رگا نمشد كاب هچ رد ربتسا رد رب هاوخدب ةدید و يرد رب وت )فلا

دناهدیرفآ ار وت باوخمین مشچ اتتسا هتفر مّایا رس زا تغارف باوخ )ب

ییابیکش بایاپ دش دهاوخب تسد زکدرک منانچ وت زا رود يروجهم و یقاتشم )ج

ار ام نداتفا اپ ز جارعم دیدیم رگايزارفارس مرش زا دیتلغیم كاخ رد کلف )د

داهن لد رب رس هب رس ار ناقشاع ترسح غادداهن لمحم رد ياپ لفحم ز نم راگن ات )ـه

ج ،ب ،فلا ،ـه ،دـه ،ب ،فلا ،د ،جـه ،فلا ،ج ،ب ،دج ،فلا ،ـه ،د ،ب

تیب زجهب تایبا ۀمه موهفم اب».تفریذپیم یهلا تّیشم ناونعهب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاشیب عبنم هب ،رکف و بصع ره« ترابع-26

.دراد ییانعم بسانت..................

دنادیم ادخ وت زا ریغ هب تسنادن سکناهن زار نیا و مزرویم وت رهم بش و زور

داد دوب تمسق هچنآ دوخ لزا رد ار یسکرهبیصن دش نابوخ قشع ار ام و دهز ار نادهاز

تسوکن تسود ياجهب ددنسپ تسود هچره هکتسا ناسکی شیپ وت يافو و افج ارم

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

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-27

.تشگزاب هینوق هب ناهارمه رارسا اب راچان ،دش دیماان ،سمش نتفای زا انالوم نوچ

.درآ مظن هب ییانس »ۀمانرارسا« زرط هب یباتک درک تساوخرد انالوم زا نیّدلاماّسح

.دوب - زیزعلاُهَحور هللاَسّدَق - دیعسوبا ،ام خیش ّصاخ مداخ میرکلادبع هجاوخ

.دومن تماقا ماش یحاون رد یتدم درب نایاپ هب ار جح کسانم دلوِءاهب هکیماگنه

؟تسا هدش انعم تسردان ياهژاو ،هنیزگ مادک رد-28

روآنابز :حیصف - تقیرط :عّرشت - وکین ياهزیچ :فیاطلوخ و قلخ :تریس - ینشور و وترپ :غورف - ندش مکحم :ماکحتسا

.دهد شدازون هب ردام هک يریش نیلّوا :زوغآ - رکذ :درو - دقاف :يراعًالاجترا :ههادبلاب - زیلاج :زیلاپ - نتسکش :ضقن

؟دوشیم طابنتسا )Paradox( »سکوداراپ« یعون تیب مادک زا-29

تشذگ ناوت ملاع رس زا هک یتّمه اییملاع هب يزاسب هک ناسر مه هب یعبط

تشذگ ناهج زا لد ندنک هب رگد زورنآ و نیا هب دش لد نتسب فرص زور کی

تشذگ نادکاخ نیا زا هکره درکن سپ ورتسین راب ود ندید لباق هنامز عضو

تشذگ نامسآ زا دش هار كاخ هک رس ناکدوبن نیا زج ملاع ود تشونرس نومضم

؟تسا مادک »اقستساو درس بآ و ناتسبات و دوب نابایب / مدرک دب هک نم زا ریگم ،مدروخ یتبرش را صرح هب« تیب مومهفم-30

.دزیمن رس نم زا اطخ نیا زگره ،متفاییمن اراوگ ار بآ هچنانچ.دوبن يزیرگ هانگ باکترا زا ،دوب مهارف هانگ ياههزیگنا و هنیمز نوچ

.دوبن يراکاطخ هب یلیم ،متشادیم ياهرهب درخ و لقع زا رگا.تخیگنارب هانگ باکترا هب ارم اسرف تقاط يامرگ زا لصاح شطع
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؟دراد توافت رگید تایبا اب تیب مادک موهفم-31

دیشک تسناوتن تمکح هب گیر زا نغورحیسم هک عّقوت دیرادم قلخ زا یمرن

مدرکیم هچ مدرکیمن رفاک نیا هب رگ ارادمیناملسم ریوزت هب مدرب ناج ،رهش خیش ز

دوج و نک عضاوت و ارادم و رآ شیپ قفردسرن تدنزگ هک نادان نمشد زا یهاوخ

دزاس ناوختسا اب اهرمع یمرن برچ زا زغم هکددرگ تیفاع راصح رهوگ دب مصخ یمرن هب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »راسگمغ ،حیتافم ،لُخب ،يراذگورف« ياههژاو ینعم-32

راوخمغ - اهدیلک - مرک لباقم - نداد تلهمنیگمغ - حوتف - تواخس - یتسس

راوخمغ - اهدیلک - تّسخ - لامهاازفامغ - اهشیاشگ - یتسدکشخ - یهاتوک

؟درادن ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب ریز ترابع-33

».تفریذپیم یهلا تّیشم ناونعهب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاشیب عبنم هب رکف و بصع ره«

افو زا ار وا راک دزاسب قحادخ اب دراذگ دوخ راک هکره

دنک ادخ اهنیا هک ریغ هب نکم تبسنمیکح يا تحار رگ و دیآ شیپ جنر رگ

ار روبنز ۀناخ نز یشتآ یهاوخ دهشتسد هب دیآیمن لد ماک هلانیب کلف زا

شاب یضام هن و لبقتسم یپ رد هنشاب یضار يدزیا ياضق هب لد يا

؟دراد هراشا داعم هب تیب مادک-34

دشاب ناهج نیا درد ارم هک ربم نامگدشاب ناور نم توبات وچ گرم زور هب

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

دشاب نانج تیعمج يهدرپ روگ هکعادو عادو وگم يراپس روگ هب ارم

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

؟ دراد حیملت انََّیل ًالوق ُهل الوقف یغَط هُِّنا نوعرف یلا ابهِذا ۀیآ هب ریز تایبا زا کی مادک-35

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

ار اونیب شیورد نک يدّقفت يزورتمالس ۀنارکش تمارک بحاص يا

ار ادگ دنک نوراق یتسه يایمیک نیاکیتسم و شوک شیع رد یتسدگنت ماگنه

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

؟تسا مادک بیترت هب ریز تیب رد هدش صّخشم ياههژاو یعبت و یلصا ياه شقن-36

»؟تسا هتسب رگیدکی هب اه ناج ۀتشر هن رگامناشیرپ دنک یم نارگد مغ ارچ«

داهن ،لوعفم ،دیق ،لوعفملوعفم ،داهن ،دنسم ،هیلا فاضمداهن ،لوعفم ،دنسم ،داهنلوعفم ،لوعفم ،دیق ،داهن

؟دراد دوجو ناسمه سانج تیب مادک رد-37

نارذگ ینامداش هب یمد و نیشنبنارذگ ناهج مغ روخم و زیخرب

دندش باحصا عمش لامک عمج رددندش بادآ و لضف طیحم هک نانآ

نارگد زا يدماین دوخ وت هب تبونيدوب ییافو رگا ناهج عبط رد

دندش باوخ رد و ياهناسف دنتفگنورب دندربن کیرات بش نیز هر

؟دراد دوجو »یفاضا بیکرت« دنچ ریز نتم رد-38

».دناشوپ وا نت رب يراوخ ۀماج و دناشک شرس رب الب جوف ادخ دراذگاو ار نآ هکره ،هدیشوپ نانآ نت رب هک تساوقت ۀماج داهج«

تشهتفهششجنپ
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم ۀیارآ-39

)بسانت ماهیا ،هیبشت( تسا مادم شیع بلط رد ام وچ هتسویپ / زین وا هک دییوگم بیع مبستحم اب

)ماهیا ،لیلعت نسُح( دناتسدیهت ناگدازآ هک داد باوج / يرآیمن ياهویم یسک تفگ ورس هب

)زاجم ،هیانک( میرس نآ رب مه دورب رس و دنوش نمشد / راگزور قلخ رگ هک وت اب تسا يرس ار ام

)ضقانت ،صیخشت( دش دهاوخ ناوج هراب رگد ریپ ملاع / دش دهاوخ ناشفکشم ابص داب سفن

؟تسا هتفر راکهب ماهیا ۀیارآ هنیزگ مادک رد-40

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

تشذگ ناس هچ میوگب وت اب میلک مه نآشیب دوبن يزور ود ،تایح یماندب

مشاب وت يوم يوب هب هگنآ تیفاع باوخ هبمبسخب لاس رازه رگ مدع هاگباوخ هب

؟ینیب نادبیغ ار وا رگ ،ییوپ نوچ ،بیع يوس هب؟ییوگ هِدلام ار وا رگ ،ییوج نوچ قلخ زا اطع

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-41

تسود ماک دیآرب ات متفرگ دوخ ماک كرتقارف يوس وا دصق و لاصو يوس نم لیم

تسود ماداب و رّکش قشع ز معبت یطوطسفق رد لبلب وچمه میاد تسادیش و هلاو

تسود راقو و ّزِع تیاکح دنکیم شوخرای لالج و لامج ناشن دهدیم شوخ

تسود راثن مدرک هک شیوخ بلق دقن نیزمرب یمه تلجخ و هدژم هب شمداد لد

؟تسین بسانتم تیب مادک اب »تسام رهش نآ هک هلمج میور اج نامه زاب / میاهدوب کلم رای میاهدوب کلف هب ام« موهفم-42

مداتفا نوچ هثداح هگماد نیا رد هکقارف حرش مهد هچ مسدق نشلگ ریاط

تسداتفا هچ هگماد نیا رد هک تمنادنریفص دننزیم شرع ةرگنک ز ار وت

تسا دابآ تنحم جنک نیا هن وت نمیشننیشنهردس زابهاش رظن دنلب يا هک

مالّسلاراد ۀضور نوچ شنماریپ ینشلگنیرب سودرف رصق نوچ نیشنلد یهاگمزب

؟دوشیم تفای فدارتم هژاو دنچ ریز تاملک هورگ رد-43

»شهوکن و تمالم - دشرم و دیرم - میب و ساره - ینغ و شیورد - ماع و ّصاخ - نیقی و نامگ - تفگش و غیرد - شزاس و حلص - هویش و زرط«

تفهششجنپراهچ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »تّرسم ،هبئاش ،باش ،نّکمت« ياههژاو يانعم-44

يداش ،کش ،انرب ،تورثیشوخ ،نامگ ،ناوج ،رگناوت

ینامداش ،کشیب ،انرب ،يدنمتورثیلاحشوخ ،دیدرت ،یناوج ،يرگناوت

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-45

»ناغمرا و هفحت - تحارص و حیرص - بطاخم يانقا - عنتمم لهس - قاروا طبض - دصاق ِدصاقم - يراذگورف و لامها - حیتافم و حاتفم - هقیلس و قوذ«

راهچهسودکی

؟دوشیم تفای ییالما طلغ ترابع مادک رد-46

.درک ادیپ تمعن تیآ دوخ يادعا رب هک يراّهق نآ و درک راکشآ ترصن تیار دوخ يایلوا رب هک يراّفغ نآ

.ناگدیزگرب رتفدرس ،تّوتف ناک و تراهط ۀلالس و تادوجوم مّدقم و رورس رس نادب داتسرف یحو

.ددرگ ناشیا ياوأم یلعا سودرف و دسرب دبا ياوه هب ات دندرک رهق ار سفن ،دوب هدیسر ناشیا ِماشم هب صالخا يوب هک یتعامج زاب

.مرازگ ورف مهاوخ ار نآ و مرادرب مهاوخ هک ار نآ ،هدز ناشیا راگزور حول رب مقر نیا حور ملق و هدیشچ تفلا بارش تّدوم ساک زا
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زا دناترابع بیترت هب »تسین بارحم ۀشوگ ناتسم باوخ ياج کناز / ؟ربخیب دتفخ هچ زا وربا قاط رد تسگرن« تیب رد هتفر راک هب ياههیارآ-47

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

بسانت -هیبشت -هراعتساداضت -هراعتسا -بسانت ماهیا

بسانت ماهیا -يزیمآ سح -هیبشتریظن تاعارم -امن ضقانتم -هراعتسا

؟تسا مادک ».دوب زوغآ ریش ۀلزنم هب نم يارب يدعس ،تاّیبدا اب ییانشآ ظاحل زا« :ترابع موهفم-48

.متخومآ يریلد و تعاجش ،يدعس ياهباتک زا نم.دوب ناسآ و هداس ،نم يارب يدعس راثآ

.مدیدنسپیم رایسب ار يدعس ياهباتک ،نم.درک مکحم ارم یبدا ۀیام و هیاپ يدعس راثآ ۀعلاطم

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دشرم ،مزاع ،منص ،درگبش« ياههژاو يانعم-49

اوشیپ ،یهار ،تب ،وربشامنهار ،هدننکمزع ،ریلد ،نزهار

هدشداشرا ،راپسهر ،ربلد ،زیخرحسکلاس و دیرم ِّداضتم ،هدننکمزع ،نمسای لگ ،درگلو

؟تسا هتفر راکهب »یفاضا بیکرت« دنچ ریز ترابع رد-50

صخش نآ دنک مین نآ حطس ینز هچره هب هک تسا يریشمش تفگ ؟تسا هنوگچ يدنه ریشمش دیسرپ سک نآ .تسا يدنمشزرا يدنه ریشمش ،نیا تفگ«

».مینک شیامزآ هداتسیا ِگنس نیمه رب ار نآ تفگ

راهچهسودکی

؟درادن »ضقانت« تیب مادک-51

مناشومخ حول مه ،مشوماخ و قطان مهمشوهیب و مشوهاب ،مشوهدم هعقاو نیز

مناشیرپ هچ بر ای ،هناورپ وچ عمش نازمگنوآ وچ هّرط ناز ،مگنریب هچ گنر ناز

ار ام نداتفا اپ ز جارعم دیدیم رگايزارفارس مرش زا دیتلغیم كاخ رد کلف

مدش هدنیاپ تلود نم و دمآ قشع تلودمدش هدنخ ،مدب هیرگ ،مدش هدنز ،مَُدب هدرم

؟تسا هتفر راک هب ریز تیب رد ،یبدا ياههیارآ هورگ مادک-52

»ندرک مر تسا يراکاطخ ندیدرگ مار زا دعب هکوم نیکشم يوهآ نادب یتفگیم شاک يا ابص«

هیبشت – هیانک – ضقانتزاجم – ریظنتاعارم – صیخشتهراعتسا – هیانک – صیخشتضقانت – هیبشت – زاجم

. تسا هتفر راکهب )سکوداراپ( امنضقانتم ۀیارآ  ..................  ۀنیزگ زجهب ، اههنیزگ ۀمه رد-53

ینک رفس اج نآ وت هک یتیالو مّرخوت باکر رد دَُوب هک ياهدنب دازآ

ینم يادوس ۀیامرس هک دننادب اتعمجم رد ایب هدنکارپ فلز رس اب

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

ینامرد مه و يدرد مه هک وت درد و نمیقایرت مه و يرهز مه هک وت رهز و نم

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب / شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره« :تیب-54

دور یمه ایرد هب هدید هار زکتسوا قشع يایرد منبش ز ياهرطق ،لد

دوش لقاع رگد دش نونجم هک ره نکمم تسیندوخ هب ددرگ یمن رب زگره ،هدید ایرد لیس

تشگ زاس اب يونثم رعش گنچتشگزاب لحاس يوس ایرد ز نوچ

يرورس دباین رهوگ یب و لصا یب مدرم تسا هیامرس نیرترب رهوگ و لصا ار يرورس
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.دنراد رگیدکی اب ییانعم تبارق یعون .................. تیب زجهب تایبا ۀمه-55

تسا ماقم تابارخ جنک ارم هراومهتسا میقم هناریو لد رد تمغ جنگ ات

ریمض ّرس زا دهدیم ربخ هراسخر گنرتسین یناشیرپ لاح ارم هک میوگب رگ

دیامنیم راتفر دشاب هچ ره هک ره رديرایشوه و یتسم تسا هداتف ام شیپ رد

؟ار حبص ناماد ریز رد ناهن دنام نوچ رهمتسا رهاظ قشاع يامیس ۀحفص زا قشع غاد

؟تسا تسردان ترابع مادک لباقم رد هدش هتشون موهفم-56

)شهوکن هب نداد تّیّمها( .درکیم مرگرس لزغ ندورس اب ار دوخ ،مدرم يوهایه و تمالم هب یهّجوتیب نیا نایم رد

)ندش بوذجم( .دربب دای زا ار نادیرم هک دش قرغ سمش فراعم رد نانچنآ انالوم

)دروآیمرد زادگ و زوس هب ار ناقشاع ناج ،قشع نخس( .دنز ملاع ناگتخوس رد شتآ وت رسپ نیا هک دشاب دوز

)قشاع يروبص( .دیشخب میظع يرابدرب ار وا قشع اب یگناگی و حلص تلاح نیمه

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-57

نمجنا و هورگ - بیلدنع و لبلب - تریس نسح - ندرک يرازگورف - يراسمرش و عضاوت - يّزعم ریما زا دیلقت - زبس يابق - یکاپ و تراهط - دّکؤم ِقاثیم«

»لزغ فیاطل-

راهچهسودکی

؟تسا هدش هتشون هابتشاهب مه يرگید ةژاو »رهب / رحب« ةژاو زا ریغ تیب مادک رد-58

نامسآ ات جوم هدشرب وزانامد رحب وچمه مقشاع نم

ناج و سنا ياضعا رد حور نوچ ناهن شرهمرهب و رب فارطا رد داب وچ ناور شمکح

دریگ تصش هب ارم رای اتیهام وچ ماهداتف رهب رد

ارم تسارآ هچ رحب لزا شاقنكاخ ۀناخبرط رد هک دشن مولعم

؟دراد یتوافتم موهفم تیب مادک-59

اجک بان بارش و ناغم رید تساجکسولاس ۀقرخ و تفرگب هعموص ز ملد

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

شود هب دشکیم وبس هک بستحم دید اتتسشن مخ ياپ اب هعموص جنک ز یفوص

دننکیم رگید راک نآ دنوریم تولخ هب نوچدننکیم ربنم و بارحم رد هولج نیاک ناظعاو

؟درادن دوجو ریز تیب رد اه هیارآ مادک-60

»؟نآ تسا مادم هچ بر ای ،نیا تسا ماد هچ هک خوآوت مادم تسمرس ،وت ماد هتسب نم«

فورح ۀمغن ،ماهیاصقان سانج ،هراعتسالیلعت نسح ،ضقانتمات سانج ،ماهیا

؟تسا هتفرن راکهب تفص هنیزگ مادک رد-61

.متسشنیم هرجنپ نامه رانک و متفریم شرادید هب هاگ هب هاگ.مدوب دنزرف ۀلزنم هب نم زین هلاخ نیا يارب

.دوب مه ییاهریوصت لماش ،تشاد ماهلاخ هک یتاّیلک.تشاد ياهدیرپ بل نایلق هزوک ،ازریم

؟تسیچ ».تفریذپیم یهلا تّیشم ناونعهب ار دب و بوخ هک دوب لصو نامیا ۀبئاشیب عبنم هب ،رکف و بصع ره« ترابع زا روظنم-62

.تسا رّکفت و ساسحا عون ره ةزیگنا یهلا تّیشم هب نامیا.تسنادیم ادخ هب بوسنم يدب و کین ره رد ار شیوخ لّقعت و ساسحا

.دریذپیم دنوادخ تساوخ و هدارا ناونعهب ار دب و کین ره نمؤم.تسا دب و کین ره زاغآرس قح ةدارا
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؟تسا تسرد ً»امامت« ،تیب مادک لباقم ياههیارآ-63

)لیلعت نسح ،بسانت ماهیا( يزوسب را مدوع نوچ ،يزاسب را گنچ نوچ \ مزاس و دوع وچ مزوس تیوزرآ گنچ رد

)يزیمآسح ،سکوداراپ( مندیدنخ ۀیامرس دش هناتسم ۀیرگ نیا \ مدش نادنخ مه و داش مه مدش نایرگ تمغ رد ات

)داضت ،سانج( وت ینالوط نارجه زا ینافوط معلاط \ تسه هک مباییم تسد تلصو سونایقا هب یک

)هراعتسا ،حیملت( بارخ ردنا جنگ و رحب ردنا ؤلؤل \ تسا رد یکیرات هب ناویح ۀمشچ

؟تسا یعبت شقن دقاف تیب مادک-64

مربتعم ترظن رد نم هک زان منک زانارم فال ینک تسار وت هک فال منز فال

رس درآرب هک سب ناز دناشوپن يور وکيروک ره يروک رب يرون یهز شاباش

دبسخیمن نوبز نیا ارچ هکتسا هریخ نم ز نونک دوخ نامسآ

راد دای نیشیپ رای اب ياهدرک يدهع کیلفاص نارای ار وت رم دیور خرچ و نیمز رب

؟دوشیمن تفایرد تیب مادک زا ً»انّیل ًالوق َهل الوقف یغط ُهَِّنا نوعرف یلا ابهِذا« ۀفیرش ۀیآ موهفم-65

درآ شیوخ دیق هب اهلد همه درآ شیپ مرن راتفگ هکره

مرن راتفگ هب ار بل تسارایبمرگ درک لد و ایوگ درک نابز

دیشک تسناوتن تمکح هب گیر زا نغورحیسم هک عّقوت دیرادم قلخ زا یمرن

شیب هزادنا زا دییوجم یتشردشیپ درب ناوت يراک وچ یمرن هب

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد »حیملت و يزیمآسح ،ماهیا ،امنضقانتم ،هیبشت« نتشاد ظاحل هب تایبا نتفرگ رارق بیترت-66

تسام تفآ نامک و ریت نوچ يوربا و هزمغ )فلا

تسا نم لد راصح هلال غاد وچ نوخ زا )ب

تساور يرابنارگ زا دیرگب نوخ رگ یمدآ )ج

تسا رترایشه هدکیم نیا رد تسا تسم هکره )د

راخ هب دوش نابیرگ و تسد هنوگچ شتآ )ـه

میدرگ نابرق همه رگ منکن شکرت کیل

تسا نم لزنم يونش نوخ يوب هک اجره

تسوا شود رب ،نامسآ ندرب تسناوتن هچ ناک

تسا رترادربخ تسا ناربخیب زا هکره

تسا هتفرگ منانچ يوخهزیتس قشع

ج ،ب ،فلا ،ـه ،دفلا ،ج ،ب ،د ،ـهج ،ب ،فلا ،د ،ـهـه ،د ،ج ،ب ،فلا

ییانعم بسانت ..................  تیب زج هب تایبا ۀمه اب »تسد هب تسد دور یم کلُم و تلود نیاکتسد هب تسه تتمعن هک نونک بایرد«  تیب-67

.دراد

دنکب شیوخ کلم راوید ياپدنکفا ملظ حرط هک یهاشداپ

دنامن نالف دیآرب گناب هک رتشیپ نازرمع رامش تمینغ نالف يا نک يریخ

يارگ لدع هب کلم يا تسوت تبون هک نونکيارس جنپس نیا ردنا كولم دنتبون هب

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

؟درادن دوجو »دوشن ناشخرد دیشروخ ۀمشچ بلاط / ظفاح ،یلاع تّمه دَوبن ات ار هّرذ« تیب رد اههیارآ مادک-68

لیلعتنسح و هیبشتهیبشت و هراعتساضقانت و ماهیاصیخشت و فورح ۀمغن

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-69

ناشنب درآ تداعس رب هک یخیبناوت و ّيراد هاگتسد هک زورما

ناه دشاب يرگد ِنآ زا وت زا دعبناهج دوب يرگد ِنآ زا وت زا شیپ

تسد هب تسد دوریم کلم و تلود نیاک تسد هب تسه تتمعن هک نونک بایرد

تسین همه نیا ناهج راک لمع و یعس اب هنرو رانک هب دیآ لد نوخیب هک تسا نآ تلود
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؟درادن دوجو یعبت شقن هنیزگ مادک رد-70

خلت تسا خلت یگدنیاپ الب رددشیم لکشم ،گرم يدوبن رگ

داتف ربخیب ام ةداب يوب ز سکرهدرک شوه و لقع و لد و نید عادو بئاص

مدش رظن دنمک ریسا نتشیوخ نمنم دیص هب يدوبن تافتلا دوخ ار وا

ماگ زا ماگ و ریگم رب یپ ز یپمارخ هب ام نایم نک يوق لد

.دنوشیم بوسحم دوخ هورگ ۀتسه .................. ترابع زجهب تارابع ۀمه رد هدش صّخشم ياههملک-71

.دناهدرب راکهب چگ يراکدیفس يارب ،دنمانیم شاهدازموصعم یلاها هک هد ةدازماما رد

.تسا اهنآ دنفسوگ و واگ یناتسمز كاروخ یلوا هک نوگ و امک زا تسا هدیشوپ هد فارطا عتارم

.دنریگیم اریتک نوگ نیمه ياههقاس زا اهیگزات و دریگیم هقرج کی نامه اب نوگ ۀتوب

.دننکیم رفس ناتسمز رد هک تسا یناراداپراچ يارب ییوجهار ۀلیسو نیرتهب

؟دراد دوجو »یفاضا بیکرت« دنچ ریز ترابع رد-72

اب و تشگیم هچغاب رود گرزبردام طایح رد وا .دوب هدرک رییغت وا هاگن رد بلاطم ۀمه .دش اشامت وحم و درک زاب ار دوخ ياهمشچ یگتسهآ هب یلع«

.»دادیم بآ ار یلِگ ياهنادلگ دوخ کچوک شاپبآ

تشهتفهششجنپ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون موهفم-73

)قوشعم يزیرگ قشاع( وک هب وک هشوگ هب هشوگ مََرب زا يزیرگ دنچ / ؟رد هب رد هناخ هب هناخ بلط ار وت منک دنچ

)قشاع هب قوشعم تشگزاب( منمچ نآ غرم هک ناوضر نشلگ هب مور / تسیناحلا شوخ نم وچ يازس هن سفق نینچ

)دناشکیم وا لابند هب ار قشاع قوشعم هوکش( ببس نیا دشاب سمش ّرف ز مه / بجع مدرگیم سمش درِگ زاب

)رای لاصو زا قشاع يدیماان( دینک رواب نم ز نیا ،سمش زا ؟هک زا / دیما مدیربب راب نارازه دص

تفای هنیزگ مادک رد »دسرب نم ۀناکدوک زیچان مهف ّدح هب هک درکیم مخ ار دوخ ردقنآ دراد ياهنارگوداج فاطعنا هک يدعس« ترابع ياههیارآ-74

؟دوشیم

ضقانت - زاجمهراعتسا - ییارآجاوهیانک - ضقانتزاجم - هیانک

.تسا دوهشم »امنضقانتم« ۀیارآ .................. تیب زجهب ،تایبا ۀمه رد-75

تسا دازآ ترودک دنب ز وت ةدنب هکتسا داش مرطاخ وت زا دسر هک یمغ ره هب

تسا ناحیر و تسا لگ تّبحم تشد راخ هکتسود بلاط ياپ هب دشابن زارد رفس

تسا نادنچ رازه تدارا و یتسود هکتسا ناسآ دیآ نم رب رگا یتخس رازه

تسا دادیب هچ نیا تفگ ناوتن شزگره هکارم تسا يرگمتس تسد ز داد هک ناغف

ناشن یتسردهب ار یلاوت و بیترت نیا هنیزگ مادک ،مینک بترم »ییارآجاو و قارغا ،سانج ،هیانک ،ضقانت« ياههیارآ هب هجوت اب ار ریز تایبا رگا-76

؟دهدیم

تسا داب رب رمع داینب هک هداب رایبتسا داینب تسس تخس لما رصق هک ایب )فلا

ارم تسکش نیا زا يراک همه دش تسردنم ۀتسکش لد رد شمغ لیخ هتسشن )ب

تسا ناحیر و تسا لگ تبحم تشد راخ هکتسود بلاط ياپ هب دشابن زارد رفس )ج

رنه دیوج راتفگ هب يدرم زرس هب شنامز دمآ هک ار یسک )د

دنک شون ام رغاس زا یم هعرج کی هک رهشوهدم دتفا ربخیب ناهج ود زا دبا ات )ـه

فلا ـ د ـ ب ـ ـه ـ جج ـ د ـ ب ـ ـه ـ فلافلا ـ ـه ـ ب ـ د ـ جج ـ ب ـ ـه ـ د ـ فلا
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