


: ادبیات فارسی یازدهم فصل اول پرواز- تستی

؟دراد توافت تایبا ریاس اب ،تیب مادک موهفم-1

ویآ تگنن ندناوخ همان زا ار وتدنناوخ همان ناناوخهمان ادرف وچ

تسا دوخ لامعا ۀمان زا لجخ بئاص هک سبروشحم تمایق زور دوش هدیشوپمشچ

تسا رفاک دوخ لب تسین یتشهب وارشح زور دشاب هنشت یتشهب رگ

تسا نم هایس ۀمان ناتب فلز داوسدنهد هضرع شیوخ لامعا هک رشح زور هب

؟دراد داضت ییانعم ۀطبار »رابدا« ةژاو اب هک دوشیم تفای ياهژاو هنیزگ مادک رد-2

تسا رتهراچیب راب رازه وت زا خرچلقع هر ردناک هلاوح نکم خرچ اب

دتفا ام ماقم رب يرذگ ار وت رگادتفا ام ماد هب تداعس جوا يامه

ناگداوشک زردوگ تخبهیسناگدازآ زا بارهس تفگ ودب

دیومب شوخشوخ مدب تخب رب هکقفاوم يدردمه تسین اغیرد

لامک زا هک تستقو تشذگب ّدح زا نوچ و ،يوش رادیب تلفغ باوخ زا و یبای یهابتنا هک مدوب رظتنم و مدرک ّیلمأت وت اب نآ راهظا رد نکل« ترابع رد-3

؟دراد دوجو لوهجم لعف دنچ ».هدرمش وت لعف حباقم و يار بیاعم زا یضعب و دوش هتفگ وت تلاهج و ینادان

راهچهسودکی

.تسا دوجوم »ناسمه سانج« ۀیارآ..................تیب زج هب ،ریز تایبا ۀمه رد-4

دنچ یماعَنا ز دیرادم ماعِنا مشچتسامش رای ادخ ،تابارخ نایادگ يا

تسا ناور نخس ،دورب نت زاشناور نوچ هک وا ِنت مّرخ

تسه بیرغ نارازه راید نآ رد نم نوچ تسین بیرغ نادنچ وت يوک هب مدمآ رگ

ياج دنلب نیز نم تّمه تفرگ یتسپيان راصح ردنا نم يان وچ لد هب ملان

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز ترابع موهفم-5

مراد هچنآ هب نوچ اّما ،تسین تسیابرد تخس ارم هک میوگن و داد مناوتن نیا باسح .تسا کیدزن تخس تمایق و تسین راک هب ارم هک مداد زاب و متفریذپ«

»؟دیآ راک هچ هب نیا لابو و رزو معناق تسا كدنا و

رایب ابیز تریس ردارب ياتسین چیه رهاظ يابیز تروص

ار امَس سودرف تمعن همه و ار ام تسودیهاوخ هچ هک تمایق هب مدننکب رّیخم رگ

ندیشوپ زار تفگ و یم ماج تساوخبتاجن هار تسیچ هک متفگ هدکیم ریپ هب

شیوخ باشود هب رتوکن تعانقشین مخز نم ناج لسع دزرین

..................ۀنیزگ يانثتسا هب دراد دوجو )ناسمهان -ناسمه( سانج ۀیارآ اههنیزگ ۀمه رد-6

میاهداهن ور هم یقاس و ماج هار ردملع لاق و لیق و هسردم قاور و قاط

اهرایاشخ ِمشچ دنتسب هکناهج دوبن هناسفا و نوسفا زج

دوب هک تسا ناشن و رهُم نادب رهِم ۀّقُحدوب هک تسا نامه رارسا نزخم رهوگ

داد نیکسم نم داد شمرک دناوت مهتخومآ لواطت متسد ار وت يوسیگ هک ناو
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.دراد دوجو »سانج« ۀیارآ..................ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمهرد-7

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

شرس رب ییک هالک نآ داهنشرب نشور دیشوپ و دندربب

ربب ربگ رب درک نت نابهگنربگ دیشوپب متسر زور دش وچ

تسشن رکیپ لیپ ةراب نآ ربتسبب رب نیز كارتف هب يدنمک

.تسا هتفر راک هب »ناسمه سانج« ..................زج هب تایبا ۀمه رد-8

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

يور و نهآ ز دمدن نیرسن و لگ زگره هنروزاس لباق ار هنیآ یبلط ناناج يور

ریگ رغاس فک هب و يوج برط يوج بل ربشاب ام اب یمد تسود يا نکم نتفر لیم

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

..................ۀنیزگ زجهب دنراد ییانعم تبارق رگیدکی اب اههنیزگ ۀمه-9

ارم هدایز ۀشیدنا تسینشیوخ ةرطق هب معناق رهگ نوچ

ارم ،رهوگ نیا بآ دراد رحب زا زاینیبدوجو ناوخ رد تسین یمشچ ریس نوچ یتمعن

تسا هدناوخ تعانق ار یناوتانتسا هدنام ّتلذم رعق رد هک ره

زیت ،زات تعانق نادیم هب ار تّمه بساراوس تّزع هر رد یشاب هک یهاوخ را !لد يا

؟درب یپ »بوجحم« ةژاو ییانعم دربراک هب ناوتیم هنوگچ ریز ترابع رد-10

راکشآ ،هتشگ بوجحم نیبرهاظ ياهدید زا و دنراد باجح و هدرپ رد يور نونکا هک ناوید نیشیپ ياهرهد و میدق ياهدهع رد :تفگ هدازکلم «

».دندیدرگیم

هدرپ رد ةژاو اب فدارت ییانعم ۀطبار قیرط زاهلمج رد نتفرگ رارق قیرط زا

دهع اب بسانت ییانعم ۀطبار قیرط زارهد اب داضت ییانعم ۀطبار قیرط زا

؟دراد ییانعم بسانت تیب مادک اب »تخانش ،تخانش وا ِهار رد زجع /تخاتب کین )درک ادا( تخوتب شّقح لقع« تیب-11

كاچ هر نآ رد لد و ناج ار لقع كردا ،هر درَُبن ار وا تاذ

تسوا کلاس و دیرم ياهتنمتسوا کلام و دارم ار ناج و لقع

تسوا یتسه ياپ ریز اهتسهتسوا یتسه يامنهار املقع

قتشم تانئاک وت رما زوقلطم )ندش ناور( ذافن ار وت رما يا

؟تسا هدمآ »یضار و دونشخ« يانعم رد »ریس« ةژاو هنیزگ مادک رد-12

دشابن رید و دَرِگ رگید ۀمین اتدشابن ریس و دتس یتیگ ۀمین کی

ریس ارحص هب منک ار ییوهاکرید مشوک هچرگ و نم زا دیان

؟ریس ،هدناماو هب هبور وچ یشاب هچریش وچ دنام وت زک نک یعس نانچ

دش رید شزور تسیزور یب هک رهدش ریس شبآ ز یهام زج هکره

؟دیباییم يرتشیب ییالما طلغ ترابع مادک رد-13

.تساوخ ویرغ و زهازه و گناب .دش تساوخ هقرغ هک دندش هاگآ هاگنآ

روفاک همه يدقع ،ندرگ رد هقنخم ،يذوت نهاریپ ،هتسشن تخت ربز رب متفای ار ریما

.مدادیم مداخ یجاقآ هب نم و يارس دورف داتسرفیم دوبن یتّیحارک وا رد هک يزیچ

.دش ياپ هب گرزب یشیوشت و بارطضا و دش هریت يرایسب نآ هب يايداش و يروص
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؟دراد دوجو یفاضا یبیکرت هنیزگ مادک رد-14

تسوپ و زغمیب دنناتّمه نود هکتسوا رد يزغم هک رس نآ دزرو مرک

تسا شیاسآ رد شدوجو زا قلخ هکتسا شیاشخب هدنب نآ رب ار ادخ

لَش هابور وچ ار دوخ زادنیملَغَد يا شاب هدنّرد ریش ورب

دروخ ریس نآ زا هابور هچنآ دنامبدروخ ریش ار تخب نوگن لاغش

؟درادن هراشا »ناتسد ریز هب هّجوت و يزاون شیورد « هب تیب مادک-15

ینیچ هشوخ رب ینک یمحر رگانمرخ ياراد يا دشاب تباوث

شکب نافیعض راب هنارکش هبشوخ و ینیب لاح يوق  ار دوخ وچ

نکم گنج وت دهدیم وا يزورنکم گنت هناخ لها رب  قزر

شاب هدادلد ورب ،ندرب لد تسد يرادن ایشاب هداتفا ،ریگ تسد ار ناگداتفا ایب ای

؟درادن ییانعم بسانت »لثملابرض« مادک اب ریز تایبا-16

نیشن هناخ تشگ هیاس نوچ هک ره«

دروخن یم هطوغ رحب رد هک نآ و

دَرَپن دوخ نایشآ زک زاب

دبای اجک روخ و هام شبات

دبای اجک رَهُگ و ّرُد کلِس

»دبای اجک رفظ يراکش رب

ناگدنیوج دنناگدنبای هکجنگ دنمدرخ يا تسا ردنا جنر هب

نامهم دروخیم وت تسد هب شیوخ قزرراک هب یمخت تدیابیم ینمرخ

..................ۀنیزگ زجهب تسا ناسکی اههنیزگ مامت ياهبیکرت ییانعم بسانت-17

)رعش ـ عرصم( ـ )شزرو ـ یتشک( ـ )گنر ـ زبس( ـ )ندب ـ تسد()رات و هریت( ـ )ایض ـ رون( ـ )برح ـ گنج( ـ )داد ـ لدع(

)اجر و فوخ( ـ )تعنامم و بیغرت( ـ )اتش و فیص( ـ )نیک و رهم()ناتسزوخ ـ ناهفصا( ـ )وان ـ یتشک( ـ )هاگشناد ـ هسردم( ـ )هداوناخ ـ ردپ(

دوجو ..................زجهب ،ریز یبدا ياههیارآ يهمه »تخاس دوخ ادخ نیا و درک انب لیلخ نآ هک / تسا یفخم هبعک هک نک یلد فاوط ورب« تیب رد-18

.دراد

حیملتهیبشتریظنلاتاعارمماهیا

.................تیب يانثتساهب دنراد ینومضم تبارق »هاگآ چیه زا متسین دیوگ هک /هار نیا رد دشاب نآ لقع لامک« تیب اب ریز تایبا ۀمه-19

تسوت )عیرس( عرسُم کیپ حور اب لقع تسوت عدبُم وزج شرف ات شرع

هریت وا لامک اب ناج لقع هریخ وا لالج زا لقع لد

وا شرفَم درگ کشَر یپ زا وا شتآ تخوسب رپ ار لقع

تسیزومآ ون شبتکم رد لقع تسیزومآ هر شبکوم رد سَْفن

؟دراد يرتمک ییالما طلغ هنیزگ مادک-20

مراد ادوس هچ هک نیب عمط ماوخ نم وت / تخوس وت لاصو يادوص نتخپ زا ملد

دیوجن سک تراما ار یبارخ / دیوجن سک تدابع ناشیورد ز

شیدنمزاین فک و شیورد ياعد زا رذه / نک ناگهدنب هب يرظن ینسُح هاشداپ هک وت

تسا مظعا شرع ات هتساوخ روس خفنیب / نیمز زک تسا میظع زیختسر هچ نیا زاب
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..................ۀنیزگ يانثتسا هب دنراد یموهفم بسانت رگیدکی اب اههنیزگ ۀمه-21

تسدریز نارگید مرورس نم هکتسرپدوخ وشم ،يدرک ماعِنا وچ

يَرب تمحر وچ تدنرب تمحر هکيرب تمحر ز یناوت ات وشم

ریصن مناتسود زا سک دشابنریسا مدنََرب رگ نانمشد نونک

یسک تسد هب يراد مشچ وت هنیسب مدرم دنراد وت زا مشچ هک

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدش صّخشم ةژاو يروتسد شقن-22

)لوعفم(ییار هریت رد دبا ات دنامبییانشور دشخبن رگ ار درخ

)دنسم(ددرگ لابقا اهرابدا همهددرگ لاح نیرق شفطل رگا

)لوعفم( تسهداد تسیابیم هچنآ سکره هبتسهداشگ ناسحا ۀتسبان رد

)لوعفم(مک ین و شیب دشاب يوم کی ین هکملاع عضو هداهن یبیترت هب

؟دراد ییانعم تبارق تیب مادک موهفم اب »منک يدوج ناگدنبرب ات هکلب / منک يدوس ات قلخ مدرکن نم« تیب-23

؟دنمشوه يا انش ندرک ناوت یک دیدپان هنارک ییایرد قشع

ییاین مهو رد وت هک نتفگ وت هبش ناوتنیجنگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن

ییانث راوازس وت یلضف ةدنیامن وتیمیحر وت یمیرک وت یمیظع وت یمیکح وت

دنق دیراگنا و دروخ دیاب رهزبوخ دیراگنا و دید دیاب تشز

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ةدش لوهجم لکش-24

دشیم هدناوخ اّمعم :دوب دهاوخ هچ ماجرف هک ماج طخ زا / شود ییاّمعم دناوخ یمه هناخیم ریپ

.دش هدناشن یسک ره :نتشیوخ ياج هب نونکا یسک ره دنیشن ات / يورسخ تسشن نیا دوب نتشیوخ ياج هب شوخ

.دوشیم هتسکش رنه بابرا یتشک :مینکن ّقلعم رحب نیرب هک هب نآ هیکت / دنکشیم رنه بابرا یتشک نامسآ

.دوشب هتخورف یم هب هداّجس :میشورفب یم هب هداّجس هک تسنآ هراچ / درذگیم برط تقو و مرک سک رد تسین

؟تسا هتفر راک هب »ماهیا« ۀیارآ ،هنیزگ مادک رد-25

تسه يراک دهدب یهاوگ راوید و ردتسین يراک و رس وت اب ارم هک 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 هِد لام ار وا رگ ،ییوج نوچ قلخ زااطع

ةزیر هک وا تمدخ رد دوب یهابور .راخ و نوبز ار راکش و يدش زجاع ار زور توق هک دش نانچ وا تّوق و دمآرب يرامیب ار يریش هک دناهدروآ« نتم رد-26

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ »دنک هراچ یلغد اب ار ریش رابدا ات هشیدنا .يدیچ وا ۀمعط

راهچهسودکی

؟درادن ییانعم تبارق »مک ین و شیب دشاب يوم کی ین هک / ملاع عضو هداهن یبیترت هب« تیب اب تیب مادک موهفم-27

دمآ انث و نسح وا رب یقاب دبا رود ات هکار ملاع تسارآ نانچ شریبدت نسح لامک

رامش رد درخ دراین ناز هب هکراگن یتسب و يدیشکرب نانچ

لَزا شاّقن ِيدنمرنه تسنیامک هن و شیب قرو هن یتسه رتفدرب

.دوب دهاوخ ددع یب قشع ةدنیوجدوب دهاوخ دبا ات و تسلزا زا شع
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؟تسا تسردان ییالما رظن زا هنیزگ مادک رد هدشباختنا ةژاو-28

ینابناهج يوعد ینک هک دسر ار وت)باوص -باوث( رکف هاگ هک یلاصخ هدیمح یهز

دیکچیم نوخ وا ریشمش زا هکنآناتسیتیگ ورسخ )يزاغ -یضاق( هاش

مرّخسم )تغارف-تقارف( کلم وت ۀیاس رددوش را ددرگ مک هچ ریگریش هاش يا

یناجنارگ دنک اجنآ یم ماج ریغ هک)راذگم -رازگم( ایقاس تسا ریزو يارسبرط

..................ۀنیزگ زجهب دوشیم تفای لوهجم لعف تایبا ۀمه رد-29

دش هدیچرب و هدیچ مدرک تسار ار سفن اتدابدرگ نوچ یگدنز طاسب يریسکبس زا

دش هدیدبحاص هک ره ملاع ز دشوپیم مشچتسیگدیدهتوک ز بئاص ندش ایند ۀنتف

دش هدیباوخ َملَع نوچ ددرگ رادیب اههنتفدش هدیچرب وا فلز طاسب ات دش نایع طخ

دش هدیچرب نوچ هرهم رخآ هب يزاب دسریمتسا لصاحیب یگدنز دیما نادند نوچ تخیر

؟دلان یم يأر تابث مدع زا رعاش ، تیب مادک رد-30

دسانشن یتسپ دمآ دنلب هک یعبطشرع زا رگم یماقم ریس دنکن بلاط

دزاسن هدنب اب هک تسا نآ همه شبیعیبوخ و دراد رنه هلمج مدق هب اترس

ما هدید نیا بحاص میاد هک نشور نم مشچتسا شوخ ندید ان بیع دشاب لهس یشوپ بیع

يرگد یعبط هب زور ره هک تسا نآ تبیعتسه ییوکین هب دنیوگ وت فصو رد هچ ره

..................ۀنیزگ زجهب دنراد ییانعم تبارق رگیدکی اب اههنیزگ ۀمه-31

سانش يادخ سک چیه يادخ زجسایق و مهو و لقع هار زا تسین

ناریح ام وچ وا هنُک هر ردنادرگرس تسام دننام لقع

زومآ تمکح یجنایم یب ار درِخزورفا مجنا و راد ياپ رب کلف

دهنب رپ دیرپ اجناک غرُمدهنب رس دیسر اجناک لقع

؟تسا هدشن هراشا تیب مادک رد »ءاَشت نَم ُّلِذُت و ءاَشت نَم ُّزُِعت« ۀیآ نومضم هب-32

شرب رد یکی تواقش میلگشرس رب یکی تداعس  هالک

تسود هچ نمشد هچ امغی ناوخ نیا ربتسوا ماع ةرفس نیمز )هرفس( ِمیدا

تخت ز دَرآ ردنا كاخ هب ار یکیتخب  جات دهنرب رس هب ار یکی

لین بآ ز درب شتآرب یهورگلیلخ رب یشتآ دنک ناتسلگ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-33

»دنکن لمح توادع رب ار نآ دنمدرخ چیه و دنرازگ ورف مه ییانشآ ،تشحو قباوسیب دندش غراف نآ زا نوچ و دنَوَد ریش يارب ناردام رثا رب زوی ناگّچب و«

راهچهسودکی

؟دنراد بسانت ۀطبار ییانعم رظن زا هنیزگ مادک رد اههژاو ۀهمه-34

ندرگ-دقع -ناّتک -يزوتلاود -میدن -زوی -زابعیقوت -تشبن -هعقر -ریبدماطح -سات -ماسرس -روفاک

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-35

زا شیپ یسک ره ّقح ات رآدای نیسپ زاب سفن یگنت زا رمع لاجم ِیخارف رد و یشیورد تِّلذ زا يرگناوت ِّزع تقو هب و یلوغشم زا تغارف ماگنه نینچمه و«

»دوش هدراذگ تقو ِعایض و تصرف ِتوف

راهچهسودکی
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؟تسا هدمآ هیبشت نکر راهچ ره هنیزگ مادک رد-36

تساهدژا یکی وچ ام زا یکی رهگنن و سومان ِهگ و فاصَم زور

دابقیک ِرب ناباتش دمایبداب وچ متسر تسب نایم رب رمک

تسوا ِرّکش نوچ ِبل ِسنج ز هن وا نخستسوا ِربنیمیس ِروخ ردنا هن رای نآ لد

تسوا ِرز رب وا ةدنشخب فک زک متس نآدوبن رگمتس چیه زا سکچیه ِنت رب

.................تایبا يانثتسا هبدنرادن ییانعم تبارق رگیدکی اب ریز تایبا زا مادکچیه-37

هار نیا رد دشاب نآ لقع لامک )فلا

ددرگ لاح نیرق شفطل رگا )ب

اهنابز شخب ینشاچ مان هب )پ

ياپ دهن وس کی وا قیفوت رگو )ت

شدنلب دهاوخ وا هک ،رس نآ دنلب )ث

هاگآ چیه زا متسین دیوگ هک

ددرگ لابقا اهرابدا همه

اهنایب رد ینعم جنس توالح

يار زا هن دیآ راک ریبدت زا هن

شدنژن دهاوخ وا هک ،لد نآ دنژن

فلا-پپ-بت-فلاث-ب

..................ۀنیزگ زج هب دراد تبارق ریز تایبا ۀمه اب »ییازف وت یّمک همه ،یهاکب وت یشیب همه / یشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همه« تیب-38

ار نادبیغ تمکح و تعنص نیببنکاس موب نیا و نادرگ ماب نیا رد

ییوت یتسه هچ ره ؟يا هچ منادنییوت یتسپ و يدنلب ار ناهج

منکیم تولخ جنک رد نم هک اهيریلد نیزشوپبیع میرک يا ناشوپب نیبدب ةدید

مدوسحم ،متسین دوسح هک مداشتسا روک منیب بیع مشچ هک رکش دص

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد تالمج ندرک لوهجم-39

.دوشیم هدیشک هداب :دینش ارجام نیا هدکیم ریپ رابدصمیشکیم زورما هن هقرخ ریز ةداب ام

.دوش هدرب رهوگ :رگد رادیرخ هب ار دوخ رهوگ مرب اتیببس ایادخ موق نیرد تسین تفرعم

.دوشب هدروآ ماج :زادنا بالگ لد رد دسح و کشر رارشیماج وبکشم گنرلگ یم ناز رایب

.دش وشتسش هقرخ :عاضوا نیزا ریخ يوب مونشیمن نم هکدینک هقرخ يوشتسش مایم هب ار يادخ

.دنکیم هیصوت ،هناروکروک دیلقت مدع هب  ..................  تیب زجهب اهتیب ۀمه-40

یشاب یسک دوخ هک ات نک دهجیشاب یسخ ره داقنم دنچ

تسین سک ناهج رد وت ریغ هب هکییوجیم هچ ره يوج دوخ ز مه

ار ناتسرپدوخ دنتسرپ مکرظن لها هک نکم يدنسپدوخ

تسا يرونیب ز ندز سک ره ردتسا يروک زا نتفر دیلقت یپ

؟تساهدمآ یلعاف تفص طقف هنیزگ مادک رد-41

هدناماو ،هدننیرفآ ،هدنّرغ ،هدنّردهدنب ،هدنّرد ،هدنشخب ،هدننیرفآ ،هدننیب

دور هدنیاز ،هدنکارپ ،هدنرپ ،هدنیارُسهدننز ،هدننیرفآ ،هدنمزر ،ناسريزور

؟دراد ییانعم طابترا »اهنایب رد ینعم جنس توالح /اهنابز شخب ینشاچ مان هب« تیب اب هنیزگ مادک-42

داد شوگ فدص ار نخس ّردداد شون بطر  ار نابز لخن

نک متخ وا رب ،تسا يادخ ماننخس متخ و )هشیدنا( ترکف ۀحتاف

تسکش رس وا ةدرپارس گنستسد تسزارد هک ار نخس ياپ

ِْهب شومارف وت دای هن هچرهِْهب شوماخ وت هب ایوگ هن هک ره
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؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-43

)زاب گنرین(راّدغ ۀنامز نم زا کیکی دربببابش و شیع و نما و بلط و تقارف

دنک اطخ دیارس هنارت نیا هن وک ناودرمن لجایب سک هک دوع زاسب برطم

دنناوتن سکهمه یتسم و يروتسم هنروراک دزومایب وت هایس مشچ مرگم

دننکیم رواد راک رد لغد و بلق همه نیاکيرواد زور دنرادیمن رواب اییوگ

؟تسا هدش هتشون تسرد نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-44

،)دنزاس یهت نایم تخرد زا هک گرزب قیاق(وان ،)یکدنا(یتخل ،)رصع زامن(نیشیپ زامن ،)حبص کیدزن(هاگتشاچ ،)نتسشن(نتسشنرب ،)تسوپ و مرچ(لاود

)دنبندرگ(دقع ،)تخس(بعص

جنپراهچهسود

اپ هب یگرزب نشج تّیقّفوم نیا يارب و دندوب هدرک تفایرد کیپملا نارادمدرس زا ار دوخ لادم هک دندروآ تاقباسم ۀصرع هب ار یناسک« ترابع رد-45

؟دراد دوجو هنیزگ مادک رد ،هتسه ۀلمج نیلّوا لوهجم لکش ».دندوب هدرک

.دش هدومن.دندش هدروآ.دش هدرک اپ هب.دوب هدش هدرک تفایرد

؟تسا رتکیدزن ریز یعابر مادک هب »هاگآ چیه زا متسین دیوگ هک /هار نیا رد دشاب نآ لقع لامک« تیب موهفم-46

زاون گنچ و روخ هداب ،کمرن کمرن زان ۀیام يا زیخ تسا رحس تقو

زاب دیآیمن سک ،دندش هک اهنآ ویسب دنیاپن دنیاجهب هک اهناک

لح ار ّیلک تالکشم همه مدرکلحز جوا ات هایس لِگ مرج زا

لجا دنب زج هب دش هداشگ دنب رهلیح هب لکشم ياهدنب مداشگب

میدش داش دوخ يداتسا ز دنچ کیمیدش داتسا هب یکدوک هب دنچ کی

میدش داب رب و میدمآرب كاخ زادیسر هچ ار ام هک ونش نخس نایاپ

نم هن و یناوخ وت هن امعم فرح نیونم هن و یناد وت هن ار لزا رارسا

نم هن و ینام وت هن دتفارب هدرپ نوچوت و نم يوگوتفگ هدرپ سپ زا تسه

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-47

سب ار ام ناغم رید ادگ و میدنر هک امدنشخبیم لما شاداپ هب سودرف رصق

ییآ ردب نامیشپ دوز يور هک اج رهییآ ردب نادخنز هاچ نآ زا رگ لد يا

ینمچ ۀشوگ و ّیباتک و ّیتغارفینمود نهک ةداب ود زا و كریز رای ود

ییآ ردب ناوضر ۀضور زا تفصمدآشوگ ینک سفن ۀسوسو رگ هک رادشه

؟تسا هتفرن راک هب لوهجم لعف هنیزگ مادک رد-48

ام ماود ملاع ةدیرج رب تسا تبثقشع هب دش هدنز شلد هکنآ دریمن زگره

هاگیاپ دوب شدنلب تشهبهاپس نیز یسک ددرگ هتشک رگا

شیکرفاک تسییوربا نامک تسد هب لد هکشیورد نم ملفاغ و دش هدیمر ملد

مدش ناغم ریپ هگرد نانکاس زکدش هدوشگ ینعم ِرد ملد رب زور نآ

؟درادن دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-49

وت زا رومخم سگرن لجخ و ناریح / وت زا روطسم ۀچنغ هدزمرش يا

داب روطسم وا نأش رد ترفغم زا یتیآ / دنک نارفغ یپ زک كرحت ره تمحر کلک

تسود ماک دیآرب ات متفرگ دوخ ماک كرت / غارف يوس وا دصق و لاصو يوس نم لیم

؟ساپس نابز دراذگ تمدخ هچ  / سایق رد قح ياهمرک دجنگن
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؟دهدیم ناشن تسرد ار بیترت نیا هنیزگ مادک ،میروایب بیترتهب »بسانت ،نُّمضت ،فدارت ،داضت« ياهبسانت دوجو ببس هب ار ریز تایبا رگا-50

كاله دصق دننکیم را منمشد رازه )فلا

تبحص شدیرمش تمینغ تسا زیزع لگ )ب

میزاس هچ میزاسن وت يافج و روج اب )ج

تسا یناویا ةرگنک رب هک تشخ ره )د

كاب مرادن نانمشد زا یتسود وت مرگ

دش دهاوخ نآ زا و هار نیا زا دمآ غاب هب هک

تسارادم هراچ دوبن ارای و هرهز نوچ

تسا یناطلس رس ای ریزو تشگنا

فلا ـ ب ـ ج ـ دد ـ ج ـ ب ـ فلاد ـ ب ـ ج ـ فلافلا ـ ج ـ ب ـ د

؟تسا هدادن خر قافتا نیا تیب مادک رد .دنوریم راکهب رگیدکی ياجهب »اب« و »هب« هفاضا فرح ود یسراف تایبدا رد یهاگ-51

تسین گنچ رد لد و تسا گنچ رب شوگ منامز نیاک / یهدیم مدنپ هک يا زادنا رگید ینامز اب

شیوخ يوزارت رد دوب تیعس هک / شیوخ يوزاب هب یناوت ات روخب

تسا هدمآ راب رگد ایند اب هک ینیب ياهدرم / ار شیوخ رای يور منیب زاب رگ نم هک هو

هنیآ و هزبس و قیقع اب / مدشرب ماب رب / هام ندرک ون هب

؟تسا مادک بیترتهب »ار« فرح درکراک ریز تیاکح رد-52

ردق هچ ارم ،لسع و دهش همه نیا دوجو اب هک دمآرد يراز هب ]لسع سگم[ .دزاس دوخ ۀمعط ار يو ات دروآ روز )لسع روبنز( لسع ِسگم رب يروبنز خرس«

».ینآ ۀمشچِرس وت ،لسع نآ رگا و یناک ار دهش وت ،تسا دهش نآ رگا :تفگ ]خرس[ روبنز ؟يرآ تبغر نم هب و يراذگب ار نآ هک لحم و

)هفاضا کف( هرسک نیشناج ،لوعفم ۀناشن ،هفاضا فرح ،هفاضا فرحهفاضا فرح ،لوعفم ۀناشن ،لوعفم ۀناشن ،هفاضا فرح

هفاضا فرح ،لوعفم ۀناشن ،لوعفم ۀناشن ،لوعفم ۀناشن)هفاضا کف( هرسک نیشناج ،لوعفم ۀناشن ،هفاضا فرح ،لوعفم ۀناشن

؟دوشیمن لوهجم ریز ياهلعف زا کیمادک-53

دنراکبدراگنیم دراددوب هتشاگناتسا هتشاد

..................ۀنیزگ زجهبدرادن ییانعم طابترا »ییار هریت رد دبا ات دنامب / ییانشور دشخبن رگ ار درخ« تیب اب ياهنیزگ چیه-54

غارچ ز رتكانبات يدرخ)جازم( غامِد نورد یتخورفارب وت

دننکن دوخ مکح هب يراک چیهدننکن دب و کین وت مکح هب زج

هن تیاج چیه و ّییاج همههن تیامنهر و ییامن هر

یسک زار تسین هدیشوپ وتربیَسب تسه هچرگ هدیشوپ زار

؟درادن ییانعم بسانت »ییار هریت رد دبا ات دنامب / ییانشور دشخبن رگ ار درخ« تیب اب هنیزگ مادک-55

يادخ عنُص رب رد هدش هریت ياپزیت ِدرخ نیا ِینشور

هداد هماخ و تاود ار دراطَع هداد همان ییانشور ار درخ

لقع يانیب ةدید ینشورلقع ياتکی ۀتشر شک هرهم

ياهداد نابز هب لد ینشاچياهداد ناج هب لقع ینشور

..................ۀنیزگ زجهب دنراد ییانعم تبارق رگیدکی اب ریز تایبا ۀمه-56

ینیچ هشوخ رب ینک یمحر رگانمرخ ياراد يا دشاب تباوث

)روگ:دحل( يرات بش دحل رد تدهد ایض لد هک روآ تسد هب یلد و لام و کلم وت هدب

ینکیم راتفرگ غرم هب رگا یمحر كاخ ،ماد مشچ رد و نز سفق رد رب لگ

نارم رد زا هدنهاوخ هنارکش هبنارگید رد رب ياهدنهاوخ هن
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؟دراد دوجو ییالما طلغ ترابع ود مادک رد-57

.دندیشک يو رب یعارش و دندنگفا هماج و دنروایب هد يوان و تساخب اهیتشک ریما ،زامن زا سپ ،هدمآ ياضق زا )فلا

.ندرگ رد هقنخم ،يزوت نهاریپ ،هتسشن تخت ربز رب اجنآ متفای ار ریما و نآ ربز رب خی گرزب ياهسات و )ب

.مدروآیم باوج ریخ هریخ و مدادیم یجاغآ هب و نم تسد هب يارس دورف داتسرفیم و دروآیم نوریب تکن شیوخ ّطخ هب ار هدیسر ياههمان رصنوب )ج

.تساخرب ریما .تساخ ویرغ و زهازه و گناب دش تساوخ هقرغ هک دندش هاگآ هاگنآ )د

ج -فلاب -جد-بد -فلا

تسوا تّوق هک دشاب هناد ،مخت ندنکارپ رد زرواشک ضرغ هکنانچ ،نادرگ روصقم باوث باستکا رب تّمه و رذگ رد باوصان ۀشیدنا نیا زا«:نتم رد-58

؟تسا تسردان هملک مادک يالما ،».ینکن ریصقت ترخآ ۀشوت نتخاس رد ات راهنیز .دیآ لصاح مه نآ عبت هب ،تسا ناروطس ِفلع هک هاک اما

روطسباوصانباوثعبت

؟دراد يرتشیب ییانعم تبارق ریز تایبا موهفم اب هنیزگ مادک-59

یناجهتسخ ماب هب رس هدیشکیناوغرا تخرد مدید رحس«

»ینارگید رکف هک شوخ تراهبمتفگ هتسهآ ناوغرا شوگ هب

میزادنا شیپ قلخ کین و دب زا مشچمیزاس تلزع گرب هک دوبن ناز هب

رام شین رد دوشیم نایامن بیع یتسارتسین هتسیاش ناوکین زا يدب ،یکین نادب زا

تیاور دنک ژک لد ددرگ تخس قشع نوچيرآ هشیمه يدرک یکین هب وا فصو لد

تتسکش نآ زا دسرن ،ینایز نیا زا ینکنییاطع و دّقفت هب ییادگ را يزاونب

؟تسین تسرد و قیقد هژاو مادک يورهبور حیضوت-60

رگید یقاتا تشپ هناخ رد یقاتا :يارس ِدورف.دشاب هدش اضما و رهم هک ياهمان :عیقوت

هدنب شهاوخ قفاوم بابسا ندرک ایهم :قیفوت.دنزاسیم یهتنایم تخرد زا هک کچوک یقیاق :وان

؟دوشیم تفای یّطخلا مسر ای ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-61

راک ناسانش هدرپ یگهدرپراد هدرپ کلف ياشگ هدرپ

تسه شیدوجو هچره عرتخمتسه شیدوج هک همشچ ره عدبم

ناروخ يزور ةدنرآرب زورنارورپ نورد زومآ شرورپ

نکفرد مه هب ،هیاپ هن ربنمنکشرد مه هب ،هشوگ شش یسرک

؟دراد یموهفم بسانت »هاگآ چیه زا متسین دیوگ هک /هار نیا رد دشاب نآ لقع لامک« تیب اب هنیزگ مادک ّیلک موهفم-62

تسا لقع اههدیزگرب زا رترب تسا لقع اههدیرفآ لّواک

سانش يادخ رطاخ زج تسیچسایق و سح و لقع و مهو زا رترب

فوصوم وا تاذ هن تیادب هبفورعم وا کلُم هن تیاهن هب

شیدنا ّتلع لقع هدش زجاعشیب ددع زا دماک عنُص رد

؟تسا هدماین هنیزگ مادک رد »ریگب متسد هک نکفیب ار دوخ هن / ریپ شیورد تسد ،ناوج يا ریگب« تیب ّیلک موهفم-63

ار ادگ نارم رظن ز یهاشداپ رکش هب هکار اعد نیا دناسر هک ناطلس نامزالم هب

ریگ هداتفا تسد ياهداتسا وچریگ هدازآ نادرمکین هر

تفر دهاوخب نانچ مه رگد ياهتسد هبام هب کلم تسا هدمآ تسد هب تسد هک نانچ

شروم اب دوب اهرظن تمشح نانچ اب نامیلستسین یگرزب یفانم ناشیورد هب ندرک رظن
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؟تسا كرتشم هنیزگ مادک اب »تسوا ریبدت ةرخس ناویح سفن / تسوا ریثأت ةداز ناسنا لقع« تیب موهفم-64

هاگآ جیه زا متسین دیوگ هکهار نیا رد دشاب نآ لقع لامک

وت هار رد مگ هتشر رس ار لقعوت هاگرد هتشگرس درخ يا

ییار هریت رد دبا ات دنامبییانشور دشخبن رگ ار درخ

رذگ هار هتسب شتوکلم ار لقع وچماهوا دسر اجک شتوربج تحاس هب

؟تسا تسردان ،هدش صخشم يهژاو مادک کنامک ِلخاد يانعم-65

)نیگهودنا( دش داش ناگدنب رگدادیب هبدش داد یب هک دش نامز نآ دنژن

)لاس دص( ییالاب ورس يادف یناتُسب ورس نارازهدشاب نمچ ياورپ هچ ار ابیز رای نیرق

)بابسا ندینادرگ قفاوم( دسر يریغ هب يریخ هدنب زا یکدسر يریخ قیفوت هن قح زا رگ

)ندروآ يور( يرتخا کین موش تلابقا رد اتنکف رسرب ياهیاس میامُه نوچ

؟تسا هتفر راک هب لوهجم لعف هنیزگ مادک رد-66

نامز هتخارفا شتّمه هب دش هک یهاشنیمز هتخورفا شتعلط هب دش هک یهام

ییارآ سلجم مشچ و رس يوزرآ ردتخوسب راظتنا زا مشچ دشب تسد ز مرس

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رددوش ربز و ریز وچ وت یتسه داینب

مّرخسم تغارف کلم وت ۀیاس رددوش را ددرگ مک هچ ریگریش هاش يا

؟تسا هتفر راک هب »ماهیا« ۀیارآ ،تیب مادک رد-67

نکم ّقلعت نانود كارتف هبنکم ّقلمت گس نوچ همقل یپ

تسا رترب وا ردق وت ز شناد هبتسا روشناد هک ار نآ نک عضاوت

رهم مشچ زج ياشگم قافآ ربرهپس نادرگ وچ ناهاگحبص مد

نخس نانع نادرگب دشابننخس ناد رارسا هک نادان ز
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