


 ادبیات فارسی یازدهم فصل دوم

یتست - زاورپ

؟درادن دوجو ناسمه سانج ریز تایبا زا کیمادک رد-1

يریگرب هناش و گنس ،ددرگ مگ وچ رس و اپییوگ رس و اپ ز ات دیاب ياهناش و گنس

داد سک چیه ار ام داد دناوتدادرم و دادرخ رگشل روج ز

ناهن دراد وت زا شیوخ زار یمهناهج ناهج مسر تسا نینچ

داهنکین داهن ياضتقا زاجنآ ریخ يانب نارازه دص

؟دراد دوجو هنیزگ مادک رد »یتسین ،زیخاتسر ،وترپ ،يزات« ةژاو لداعم-2

رمع رازهلال تخر غورف زا مّرخ يا )فلا

باوخ هب شدوب هدمآ بابش ِدهع دهاش )ب

زاّمغ دش هدید بآ ارم و ابص ار وت )ج

تسیبدایب رای شیپ رنه ضرع هچرگا )د

مدع متک رد زان هب مَُدب هتفخ نم )ـه

حبص ِتقو داتفا رذگ منشلُگ فرطرب )و

ترسح بآ هدید رد ار ام دنتشاذگب )ز

رمع راهب تیور ِلُگیب تخیر هک آ زاب

دش هناوید و قشاع رس هناریپ هب زاب

دننارادزار قوشعم و قشاع هنرگو

تسا یبرع زا رپ ناهد نکیل و شومخ نابز

درک مرادیب شیوخ تسد هب وت نسح

دوب هلان و هآ نمچ غرم ِراک هک مد نآ

ناراکهانگ ِمشچ تمایق رد وچ نایرگ

ـه ،ز ،فلا ،دز ،و ،فلا ،جب ،و ،ج ،فلاـه ،ز ،د ،ب

؟دراد هیقب اب یتوافتم موهفم هنیزگ مادک-3

دنکیمن نطو مزع دوخ زارد رفس نازوا فلز نیچ هب تفر نم درگهزره لد ات

متبرغ هاوخاوه وت ندید قشع ردشیوخ رمع هب مدیزگن رفس نطو زک نم

دیآرب یهاچ ز يزیزع ات نامبنازیزع دنب و تسا راسهاچ نطو

مراسنوگن علاط و نم متفگمدرک نطو رب تشپ و مدیسرت

؟دراد دوجو یّطخلامسر و ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-4

اهینوبز و اهیتسپ – یگدوسرف و یگزات – ناشیرپ و مجسنمان – پوت بیهم يادص – تردق رازبا – تغارف و یگهدوسآ – وگنخس و ظعاو – مهف و تیارد

ناحجر و هیجرت – اهتّیمورحم مغریلع –

راهچهسودکی

...................تیب زجهب دنتسه بسانت و هیبشت ياراد تایبا ۀمه-5

ورب و زادنیب هنیمشپ ۀقرخ نیا ظفاحتخوس دهاوخ نید نمرخ ایر و دهز شتآ

وت لاله نوچمه يوربا ز ياهوشع وکدوش ام ناشوگهبهقلح ز نامسآ ات

ورد ماگنه و دمآ شیوخ ۀتشک زا مدایونهم ساد و مدید کلف زبس عرزم

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

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-6

یهاشداپ هب مهنب ،تمکح هب یگدنب رسیهاوخ كاله مرگو ،یشخب تایح مرگا

يراذگب تحارج هب مک نآ زا رتیلوا نتشکتغارف شینرس هک هب لجا ریشمش مخز

روتسم دشابن دنشوکب هکنادنچ تسمزیوآمشچ دنکن لطاب وت نامشچ رحس

تسین نامرف شدوخ سفن رب هک هدنب دنک هچکیل و تباوص نیع اطخ نابوخ كرت
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..................زجهب درادن دوجو »صخاش« ياهنیزگ چیه رد-7

درک تراصق ار هقرخ زَر رتخد نوخ هبزارد زامن رس شدوب هک هجاوخ ماما

لطاب ۀشیدنا نکم تشیعم رهب زاتسا قزر مسْقَم ناهج هاش ملق ظفاح

ینک هدازآ ِنسوس و نمس رُپ ناهج هکنک نیّدلالالج هجاوخ یگدنب ابص يا

مرس رد تسیناوج ياوه رسهناریپهاش يور يداش هب زاب هک هدب یماج

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-8

دز مرحمان ۀنیس رب و دمآ بیغ تسدزار هگاشامت هب دیآ هک تساخ یعدم

دش ایرد ام ةدید وا ترسح زا هن هکینهد الال ؤلؤل زا فدص نوچ دشن ُرپ

دراذگ ام ماغیپ دصاق مادک هنروار ام دنروآدای ،تمحر هب دوخ هک دشاب

؟ار باوص دناد هچ تفر لقع هک ار نآ ولقع نانع متفرب تسد ز رظن لّوا

؟دراد دوجو »یفصو بیکرت دنچ و نیشیپ تفص« دنچ ،ریز ِنتم رد-9

تفرشیپ يارب یگرزب ياهمدق اپورا هلصاف نیا رد اما ،تسا هتسشن روشک نیا يولهپ رب يدراک لثم یلخاد ياهگنج و تافالتخا هک تسا رتشیب نرق کی«

».دنتخاس یتعنص دّدعتم ياههاگراک اهنآ .تسا هتشادرب

تشه -هستفه -هستشه -ودشش -ود

..................ۀنیزگ زجهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد نیشیپ ياههتسباو دادعت-10

مور هنازرف و لقاع مور هک اجنآ رگدمور هناخ ِيوس هب هناریو لزنم نیزا رگ

يراد هیجنگ رد هک رهوگ نآ زاهب یسب رُد نیاک نک شوگ تحیصن

دنانارازه فرط ره زا وت بیلدنع هکسب و میارس لزغ ضراع لگ نآ رب نم هن

تسا بکوک نیمادک رد تسود ریثأت نیا بر ایتسا بشما تولخ لها دنیوگ هک يردق بش نآ

؟تسا هدمآ هابتشاهب »ریفص /ریفس« ناگژاو زا یکی تیب مادک رد-11

ماد رد شدنکف وت لاخ ۀناد تبقاعریفص هردس رس ز دزیمه هک محور غرم

دیشک هک لگ باقن لبلب هب داتف ناغفتساجک بارش طب دمآرب غرمریفس

يزوریف تخت ریفص هزوریف خرچ رب دز هکتسا لعل یم تسم نانچ لبلب رگد لگ ماجز

ندب ین يایحو ناج تایح وتندب یهاوخ ایبنا ریفس هک

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز ترابع موهفم-12

».دنتسه نازیرگ ریگرون و زاب ياههرجنپ زا ،دناهدرک تداع هچیردیب و کیرات ياههناخ هب هک یمدرم«

ینکیم زاب هرجنپ هرگرپ گنت لد رديروآرد اههلعشم مغ نیگربا بش رد

)نایاپراهچ ۀلضف :نیگرس( یشهیب ار لعج دیآ بالگ زایشکنیگرس زا تستشگ لعج نوچ

تسیلج ندرک اود یناد ببس نوچتسیچ ز منادیمه شجنر نم تفگ

شیشهیب ردنا دندنام رد قلخشیشح و گنب ای و تسدروخ یم هک ات

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب  »تسا داب رب رمع داینب هک هداب رایب / تسا داینب تسس تخس لما رصق هک ایب « تیب-13

تسا رایسب سفنمین ،درذگ شوخان هب روتسا مک حون یگدنز درذگ شوخ رگا رمع

دهد رب ربص ات دیابب رگد يرمعمتشاذگ يروبص هب ار شیوخ رمع نم

مادم دنامن وت رب ناهج ماووت رمع ار وت تسا ناهج ماو

ياهداد رب رمع اوه داب هبياهداتفا رد شتآ رد ندرگ هب
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؟درادن دوجو ناسمه سانج تیب مادک رد-14

َملع دراد وت ملع زک نانچ يدرم نونک دمآناهن تمکح ناهج زا تسد ،ناهج زا یتفرب نوچ

یتسبب قطن ِرد و يداشگزاب ورمیوگب دنچ ینخس متفگ وت يور رد

شود زا دهاوخ تشذگب بشمادوب رمک ات شود هک لیس نآ)

تسا زاب وت يابیز خُر رب نم ةدید اتملاع همه زا زاب وچ هدید ماهتخودرب

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-15

سوه هب و يوه هب مدننک بوسنمسپ زا نایوگبیع و ناربخیب وگ

باوص هب دهد اطخ نک دوخ تفگمهدن ودب ار قافآ تفگ

سرپم هک نادنچ قارف زا مدز رس ربلاصو ناماد هب متشاد هک تسد نآ

تسا نیا زغم هک نیبم تسوپ ردتسا نیا ضقن ِفیطل ِتیب نآ و

؟دراد توافت هیقب اب یموهفم ظاحل زا هنیزگ مادک-16

مینکب ییاود و میرآ رس هب شبیبط اتيددم ناقیفر تسد زا دش رامیب لد

مینکب ییامه نومیم ۀیاس زا بلطدنکن يراک هلصوحمک ریاط ۀیاس

مینکب ییامن و وشن اوه و بآ نآ رد اتتساجک تابارخ هار برط خیب دش کشخ

مینکب ییاطخ هک ادابم تسا بعص راکهن رو لد يا بلط نادنر رطاخ زا ددم

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-17

تخادنا ناوتیمن دوخ زا لزع ۀبیصنَمیوشیم هقرخ لعل یم بآ هب نونک

تخادنا ناهد رد كاخ ابص تسد هب نمسدندرک شتبسن وت يور هب هک نآ مرش ز

تخادنا ناوغرا رد شتآ وت يور بآ هکنمچ هب يدش یک هدرک يوخ و هدروخ بارش

.تخادنا نامز نیا هن تبحم حرط هنامزدوب تفلا شقن هک ملاع ود گنر دوبن

؟دراد دوجو یفاضا بیکرت دنچ ».میزورَفایمرب شیوخ دوجو قمع رد ار زورون ییاروها شتآ ،شنیرفآ زور نیتسخن رد« ۀلمج رد-18

ششجنپراهچهس

..................زجهب ،دوشیم هدید هراشا تفص و مهبم تفص عون زا نیشیپ ۀتسباو عون ود تایبا ۀمه رد-19

؟منیبیم اههچ هدرپ نیرد هک میوگ هک ابلایخ هار مدنز یشقن وت يور زا مد ره

میاهدز انیم دبنگ نیا شدرگ رب هدنخماج و نم انیم ۀیرگ برط زا بشهمه

دوب يربخیب و یلصاحیب همه یقابدش رس هب تسود اب هک دوب نآ شوخ تاقوا

دوب انیب ناهن بیع همه هب لماعم نیاکدشن جرخ وا هب ظفاح هدودنا بلق

:زجهب ،دراد یموهفم تبارق تایبا ۀمه اب ،ریز تیب-20

»شاب نتشیوخ لاصخ دنزرفشاب نکشهپس دوخ هب ریش نوچ«

دوزفین شردق یگدازربمیپ \ دوب رنهیب تعیبط ار ناعنک وچدوبن بدا یگدازاسراپ \ نک دوخ زا تبسن و شاب اسراپ

رزآ زا میهاربا و تسا راخ زا لگ \ رهوگ هن يراد رگا يامنب رنهوزرآ نتسیز نیز دنمدرخ \ وکن مان هک زج دنک دیابن

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-21

– )ندرک فّرصت( ریخست – )گناب( ریفص – )ندرک هیزجت( لیلهت – )نامز( دعوم – )میب( تشهد – )دنمدرخ( هنازرف – )ندرک هقیاضم ( ندرک غیرد

)راوسوباک( راوکتخب

راهچهسودکی
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؟درادن دوجو »اوآمه« ةژاو هنیزگ مادک رد-22

داد یناتسلد هب شدیلک و تسب شرداضق تسد و دوب رارسا ۀنازخ ملد

دراد رفس رس نونکا هدکیم مزع هبداهنن نورب مدق يوقت رد زا هک یسک

دراد نادواج نسُح هک هد شنادواج تایحبر ای شخر دیشروخ دیناشوپب طخ رابغ

دراد رس هچ وا هک منادن ،تسیرس ارمدنزیر ناتسود ياپ رد هک عاتم نآ زا

ار نآ تاکرب ،دیآ هتسویپ یششوک و تّیمح و مرک يراب ،دتفا قاّفتا يراک نآ فالخرب رگا و دنرمشن زیاج روطسم تبوقع ار رهاظ هانگ« ترابع رد-23

تّورم ّتلق و تّمه تئاند زا تعانق و دیاین هدرازگ یبجاو هب نآ قح زونه ،دوش هتخادرپ تاّدلجم باتک نیا نساحم ریرقت رد رگا و ددندبن تروص تیاهن

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ »دشاب

راهچهسودکی

؟تسا رتشیب هنیزگ مادک رد نیشیپ ۀتسباو دادعت-24

.دنتفریم رد شنادرگاش لاس هب لاس و تشاد ار زومآشناد دنچ نیمه ام ۀسردم

.دراد یتمالس و تبثم رایسب ریثأت ییاهاذغ نینچ زا هدافتسا دهدیم ناشن تاعلاطم یضعب

.موشیم شوخرس منکیم رورم ار نیریش تارطاخ نآ هک راب ره .مدید ار وا هک دوب تسخن زور نامه راگنا

.تسام رصع تسدهریچ نافابشرف نآ زا نامگیب ام رهش یفابشرف داتسا دّمحم دّیس

؟تسین تسرد هژاو مادک يورهبور حیضوت-25

.تسا يزورما ناتسرهش لداعم :تایالو

نتشاد تسد رد ار رگید يروشک یتینما روما و یسایس طباور رایتخا :یگیامحلاتحت

.دنتسبیم رتش يور رب هک یگنج پوت یعون :كروبنز

ناتساد و لثم هب هتخیمآ و نیدامن يرعش :یلیثمت رعش

؟تسا هدش هدیرفآ یبدا ياههیارآ مادک »دناهدوب رود مه ز هام و رهم دوب ات / تسین رود ،رود دوب رهم ز نم هام رگ« تیب رد-26

رارکت ،داضت ،هراعتسا ،هلداعم بولسارارکت ،لیلعت نسح ،هراعتسا ،مات سانج

مات سانج ،بسانت ماهیا ،ضقانت ،بسانتداضت ،ریظن تاعارم ،لیلعت نسح ،بسانت ماهیا

؟درادن دوجو »اوآمه« ةژاو هنیزگ مادک رد-27

.میامن راصتقا تسا نایدا ۀمه ةدبز هک ریخ لامعا تمزالم رب هک تسا نآ نم باوث و

.تسا هدتس نم زا بضغ هب ار نآ نینموملاریما لیکو ،وت کلُم هب هتسویپ تسا یتعیض ارم ،قارع رد هکنادب

.تسا بیرغ یتفگ دید ار وا ره هک نانچ وا قیال هداهن رس رب مزیه ةز رد و دمآیم تشد زا وا

.دمآ دیدپ قیدنز كدزم وا دهع رد هک دوب نانچ يدزیا ياضق سپ

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-28

نم رادلد ةّرط دوش لسلسم هک نآتسیچ هک میوگب وت اب ناقشاع ۀلسلس

نتشاد ملَع گناب ،مخز شیپ دوب تشزینز تداهش فال ،نارس فاصم هب نوچ

اهر تسد ز ینک اراخ ۀنایم رد هکمنیرولب رغاس نآ زا رتلدهتسکش

وت ياشگلد ةدنخ دردیم هچنغ ةدرپوت ياسکشم ةّرط دهدیم هشفنب بات

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز ترابع رد-29

نورب نت ةدوسرف ِبلاق زا .مناهجب نود يایند َملع و جنر زا ترجه نانع و مناهرب نوگانوگ تاّرثأت زا ار مقیفش ناور ،بیرق یتّدم هب هک مدید نآ باوص«

».میاشگ زاورپ ِرپ ،نیریش و خلت تفایض نیا زا و میآ

راهچهسودکی
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:زجهب ؛تسا هدمآ تسرد اهنآ لباقم رد اههژاو ۀمه ینعم-30

)زوریپ :قیاف( )تریغیب :رصنعتسس( )شفرد :تیار()رازفاياپ :هویگ( )روخرد :قیاش( )هنوگ :فنص(

)نداد رارق :ندرک هیبعت( )رتتحار :رتخارف( )زرف و دنت :کباچ()تورث :نکمت( )نامگ و کش :هبئاش( )راک ياناد :یفاک(

؟تسا هدمآ تسردان نآ لباقم رد تیب مادک ییانک موهفم-31

)مدش قشاع( ار باوص دناد هچ تفر لقع هک ار ناولقع نانع متفرب تسد ز رظنلوا

)زار ندش شاف( دوش رمس ملاع هب رهم هبرس زار نیودوش ردهدرپ ام مغ رد کشا هک مسرت

)ندرک راکشآ( تبآ و هناد دهد هک یتشهب غرم يا وتباقن دنب دشک هک یسدق دهاش يا

)منک كاله( ریشمش هب ناشاهنامناخ مزوسبتخس مشک نالوغ نیا ناج زا رامد

؟تسا توافتم هیقب اب تیب مادک موهفم-32

اورنامرف منم ار یناعم رکذ ملاعسدقلاحور منم ار یناعم رکب میرم

افق ار لئاو نابحس دنز نم رثن تسدرگج ار تباث ناسح دروخ نم مظن کشر

ار يرعاش هن و يریبد شناد هبهفازگ ردارب يا يرمشن رگن

ارم دش ملسم ندنار نخس کلم ناهج رداشداپ نم زا رتهب ار نخس میلقا تسین

؟دراد توافت هیقب اب تیب مادک رد »هجاوخ«-33

سرپ ربنق ۀجاوخ ز مرک رارساسرپ ربیخ رد ةدننَک ز يدرم

نسح نیدلاماوق هجاوخ نارقبحاص بحاصنمجنا عمج عمش مئامع لها رورس

هللاحتف هجاوخ رصنوبا لماک ریزوتفر ناوضر غاب هب تداعس هارهاش ز

ینیدلالالج هجاوخ ِیگدنب ِقیاللگچ عمش يا یشکرس و یکزان نیدب وت

؟تسا رترود هیقب هب تبسن تیب مادک ییاهن موهفم-34

دوب الاب یهس ورس نآ ۀیاس مرس ربيوج بل رب لگ وچ هکناز برط ز متفکشیم

زادنا كاخ نیا رب هیاس و هنبرس زا زانموش كاخ رگ هک ورس يا وت زبس رس هب

سب ار ام ناور ورس نآ ۀیاس نمچ نیزسب ار ام ناهج ناتسلگ ز يراذعلگ

)توارط اب :يرط( شوخ وت ياپارس دلخ نمچ ورس وچمهفیطل وت دوجو تسه يرط گربلگ وچمه

؟تسا ناسکی هنیزگ مادک اب »دندیسرپ ار یمیکح« ۀلمج يازجا دادعت-35

نسُح رانک رد ار وت زان هب درورپیمندیجنر تسیرفاک ام تقیرط رد هک

تدشخبن یتسم تّذل هقرخ و حیبستدینش و تفگ رد قشع دجنگن رد

؟دراد یتوافتم موهفم تیب مادک-36

اهینیشنالاب نیدب ددرگیمن سک سکان هکمتسناد راوید رس راخ يردق یب زا نم

ییاورپ تخت و جات زا سک هب شتسین هکشیورد نم ماهداد یسک هب لد مامز

سب تهانگ نیمه شناد و یلضف لها وتدارم مامز دهد نادان مدرم هب کلف

دنزگ اراکشآ یتسار ناهندنمجرا ییوداج دش راوخ رنه

.تسا تسردً امامت ..................  تیب يانثتساهب تایبا ۀمه لباقم ياههیارآ-37

)ماهیا – مات سانج ( منز ،منز یسفن رگ وت يار فالخ هب نم / یمکاح وت يورن رو يور نم دارم هب رگ

)هراعتسا – صقان سانج ( منشور تخب ةدید دش زاب هک ادخ رکش / منکیم دوسح مشچ منکیم وت رب هک مشچ

)داضت – زاجم ( منکفیب رپس وت زو مشکرب غیت همه اب / قفّتم و دنوش عمج نم دصق هب رگا يرهش

)لیلعت نسح – قارغا ( منماد هب ات دورب نیتسآ مریگرب / مشچ بآ شیپ زا رگ هک ملد رد تسا يدرد
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..................ۀنیزگ زجهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد »نارگ« ةژاو يانعم-38

منیکسم لد تسین نارگ راب نیا درمتاهیه وا مغ راب و نم گنت ۀنیس

هوک یپ زا هوک ،نارِگ جاوما زمه رب دیتلغیم دنس دور هب

ار یبرَف ياههوک دهد هاک )ندرمژپ( لوبذگنس یباکر نارگ اب )مشخ( تَطَخَس ترارح

متشاد لد رد هچنآ مزابب ادوس نیرد شوخلد ياهتراجت ردنا نارگ دیآ وت ردق

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-39

)هدنامرد( ینوبز – )لولم( هدناماو – )فرِص( ضحم – )ییادیش( نونج – )دنموزرآ( قیاش – )هدش نییعت( رّرقم – )ابیز( انعر – )ولهپ( رب

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ییالما طلغ ریز ياههنیزگ زا کیمادک رد-40

مولعم نیبگنا دش تسارف هبموجه دومن سگم شیوس هچنآ و

تسبرد رّانز دز كاچ عّقرمموق نآ رب ام ریپ داتفا رگم

شوخ هنارکش مه و تسه تمارغ مهماوت زک مقرغ قشع رد نانچ نم

وت ۀنایشآ هب بوصنمتسیغرم هدنب دوجو خاش رب

..................زجهب دراد دوجو ناسمهان و ناسمه سانج ریز تایبا ۀمه رد-41

تسا مد يرگنب رگا ،کشم لصا رد يرآابص مد زا نمچ نحص يوبکشم دش

دوع ةرمجم زوسب لفحم مداخدوع ۀمزمز زاسب سلجم برطم

بات سب زا کی نآ و راد بآ سب زا کی نیاناور بات وت رعش و ناور بآ نم رعش

تسا گرزب ییوهآ یشکوهآتسا گرگ تسیمدآ هن هک سک نآ

؟دهدیم ناشن بیترتهب »حیملت و هلداعم بولسا ،هیبشت ،هراعتسا« ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ار ریز تایبا هنیزگ مادک-42

دوب نت ریذپنامرف ،قح ز لفاغ دش وچ لد )فلا

دسرن شماشم هب تبحم يوب دبا ات )ب

تسه یبآ قیقع نوچ ترگ راد هاگن )ج

هام نمرخ هب ملد زا دیسر هک اههلان هچ )د

ار هدولآباوخ ،بسا دهاوخ هک اج ره دربیم

تفرن هراسخر هب هناخیم رد كاخ هک ره

تسا رگج نیشتآ ،قشع هیداب رضخ هک

دروآ یهگرخ هام نآ ضراع دای وچ

ج ـ فلا ـ ب ـ دج ـ فلا ـ د ـ بج ـ د ـ ب ـ فلافلا ـ ب ـ د ـ ج

؟دنراد »اوآمه« اههژاو ۀمه ،هنیزگ مادک رد-43

لزا ،بلاق ،ضقنلیلحت ،رثن ،انسباوص ،يراذگورف ،رارصاباستنا ،عوبتم ،حالص

؟دراد دوجو »نیشیپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-44

ادا یترابع هب ار ییانعم ره .تسا موم دننام وا تسد رد مالک ره .تسا رتشیب زیچ همه و سک همه زا نایب رد شّطلست و نخس کلم ّملسم ناطلس ،لجا خیش«

».تسین نکمم رتزجوم و رتابیز و رتهب نخس نآ زا هک دنکیم

تشهتفهششجنپ

؟دیباییم ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-45

لیح زا رود وت ریبدت شغ ز غراف وت عبطفالخ زا رود وت لوق و ردق ز یلاخوت ظفل

منکیم داسف هک ناز نامم نم هب ارم راکییوت نم راک حلصم ییوت نم رای و سنوم

ناد عرف ار نآ وت دیآ عبت ردنایز و دوس نیا هک نک یجنگ دصق

دنراد اّیهم وت نابل هک یطورش ابتشذگ هسوب یکی ضرق زا نم نیکسم لد
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؟تسا هتفر راک هب هیانک يرتشیب دادعت تیب مادک رد-46

دوش رمس ملاع هب رهم هب رس زار نیودوش ردهدرپ ام مغ رد کشا هک مسرت

دوش رگج نوخ هب کیلو دوش يرآربص ماقم رد دوش لعل گنس دنیوگ

دوش رگراک یکی هنایم نازک دشابناور ماهدرک اعد ریت هنارک ره زا

دوش ربخ ار ابص داب هن را شکرد مدتسوت تسد هب شفلز رس هفان وچ ظفاح

؟دوشیم تفای رتمک تیب مادک رد »هیانک«-47

بابح وچمه تساجب رس دهد داب هب رگادوجو ِفال رحب شیپ دنز هک يرسکبس

تسا چوپ نادرم تّمه رظن رد فک وچمهدزادنا بآ رس رب دوخ هداّجس هک ره

نابزیم شرت نیا ینابزشوخ هب رگنمبعص تسا ياهساک هیس تسد دیپس رهد

نشور ادگ مشچ دوش ،دیآ روک دنزرف نوچ هکدراد رگد مشچ هشوگ نامشچ گنت اب کلف

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-48

و نذا – قیرط و جهن – لیم و تبغر – خرس بیلص – سالک يرازگرب – هحیرق و عبط – طیرفت و طارفا – ندش درط ساسحا – تبرق و مغ ياهزور«

حالص ِحیلست – تساوخ

کیودهسراهچ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ریز تیب هب هّجوت اب-49

»دازآ شاب ورس وچ دیاین تسد ز ترو میرک شاب لخن وچ دیآرب تسد ز ترگ«

.دراد هلمج راهچ تیب.دراد دوجو مّمتم راهچ

.دراد دوجو لدب شقن کی.تسا هداتفا قاّفتا ریمض شهج راب ود

..................ۀنیزگ زجهب تسا تسرد اههنیزگ ۀمه يورهبور کنامک رد هدش هتشون لداعم-50

)سای( میشوجیم سوه و نامرِح شتآ ز مرجال / یبآ شمیدزنیم زا و دمآ شوج هب لگ

)ینیب( رایب رای سفن تاحفن زا ياهّمش / ماشم وت میسن فطل زا منک رّطعم ات

)هداتسرف( دیشک هک لگ باقن لبلب هب داتف ناغف / تساجک بارش طسب دمآرب غرم ریفص

)صرح( ياهناهد و ماگل دوبن رگم ار وا / زآ بسا دروآرد ياپ ز سک رایسب

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-51

دیاوف زا موصعم ملاع بلط رد و ندرک بوصنم تلالز هب ار املع و ندینادرگب قیاش ناحصان تیبرت زا يور دیاشن لطاب لایخ دّرجم هب رسپ يا تفگ ردپ«

».ندنام مورحم ملع

راهچهسودکی

؟دوشیمنهدید »دیق« هنیزگ مادک رد-52

نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هکددرگ هدرسفا هلعش نیاک رادنپم

نیط ریغ دنیبن ار مدآ ویدنیبم رهاظ رسپ يا نآرق ز وت

نانفکنینوخ همه نیا دنا هک ِنادیهش هکمتفگیم رحس هلال نمچ رد ابص اب

تشک میناوت زین نیا زا رتشوختشم هب رجنخ يراد مرس دصق
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؟دروخیم مشچ هب هراعتسا رگید تایبا زا رتشیب تیب مادک رد-53

ینیرسن زا رتهزات و لگ ز رتشوخ وت هکتساخرب ناتسلگ ز تیاوه هب یحبص داب

ینمهرب يار و یمیکح رکف تساجکظفاح الب نیا رد دش هبت رهد جازم

ینیبیم نآ رد تقو تحلصمً ارهاظراخ اب یتسشن هک لگ يا وت فطل زا بجع

شراک رد دنک هوشع نوچ هک هشیدنا رد لگشرای دش لگ هک تسا نآ همه لبلب رکف

؟تسا هدمآ »هیبشت ود« و »يراعتسا ۀفاضا کی ،یهیبشت ۀفاضا کی« بیترتهب تایبا مادک رد-54

دراد ینانع تسد رد هک تسيراوسیناجنآ دیشروخ هک وت زا درب هک یبوخ يوگ )فلا

مریسا نارجه بش تسد رد هکدیما حبص باتفآ يا يآ رب )ب

مریمب ترامیب مشچ شیپ هکمریت هزمغ كون ز لد رب نزم )ج

مریزو و هاش زا دشاب تغارفیتسم يانغتسا زک مد نآ اشوخ )د

فلا ،جج ،بد ،فلافلا ،ب

؟درادن دوجو »اوآمه« ةژاو هنیزگ مادک رد-55

متسکشن افو دهع نم و يدرک افج وتتسین ییاهنت تقاط ارم و یلولم وت

متسم لّمأت ز نم و لُم ز نافیرح هکيامیپ ناشیا رب دننارظنهتوک هچره

زاسمد ملد اب هتشگ افص و قدص يور ززاب تشیوخ ماک هب مدید هک رکش رازه

مینکب ییازغ و مییاشگب یهآ ریتدش هدکتب ام ۀنیس وزک سفن هر رد

؟دراد دوجو نیشیپ ۀتسباو دنچ ریز نتم رد-56

يونزغ رصان ماما دزن ار ياهخسن ،دیاقع یضعب اب شباتک و دوخ ۀئربت يارب دش راچان و داد رارق تارطخ ۀمه ضرعم رد ار ییانس یگدنز ،تفلاخم نیا«

).دنک قیدصت ار نآ ات داد بیترت املع رگید و ناگرزب زا يرضحم نآ ۀعلاطم زا سپ وا .دتسرفب يدادغب رگنایرب هب فورعم

تفهششجنپراهچ

؟دراد دوجو ییالما طلغ ریز تایبا زا کیمادک رد-57

بیرغ دیآ هدرزآ رطاخ وا زکبیرقنع تکلمم نآ ددرگ هبت

بیجم توعد هب ار نانک عّرضتبیرق تمحر هب ار ناگدنامورف

زادنا بیرغ نیدب مه يرظنزاب سکره يور هب يدرک مشچ

تسین بیرغ رد افو و تسه بیرق زا لضفنم ثیدح رب نم نمشد مشچ تسیرگب

ربرد ار شناکیدزن ۀمه ،دباییمن همتاخ وا دوخ هب شگرم هک نآ یکی :دراد زین یفاضا لاکشا ود متسر رظن « نتم »یفاضا« و »یفصو ياهبیکرت« دادعت-58

یم دوخ ياه نامرآ مّسجت ار وا هک دوب دهاوخ یناسک ندرک یلاخ نادیم يواسم وا گرم هک نآ مود ؛دروآیم لابند هب مه ار شروشک یناریو و دریگیم

؟تسا مادک ،بیترت هب ».دنناد

هدزیس - کیهدزاود - ودهدزای - هسهد - راهچ

؟دراد دوجو یفصو بیکرت دنچ ریز دنب رد-59

گنج نیا .دوبن یلخاد تافالتخا راچد و مجسنمان يروشک و شترا اب گرزب يروشک و شترا گنج ،دوبن روشک ود شترا نایم گنج ام اب سور هاپس گنج«

.»یگدوسرف و یگزات ،هنهک و ون گنج .دوب توافتم نامز ود نیب گنج

891011
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؟تسا هتفر راکهب »هیبشت و هراعتسا« ریز تایبا زا کیمادک رد-60

تسشنن شوخ یسک هزریف مراط نیا ریزداسرم شمشچ هک هناتسم سگرن نآ زجهب

تسا نوخ مروخیم هک یلعل یم مغ ماج زتنوگیم تسم مشچ لعل دای هب

تسا مامت تسود خر هام ام سلجم ردبشما هک عمج نیارد دیرایم عمش وگ

تسام لد رد هشیمه ،دریمن هک یشتآ هکدنرادیم زیزع مناغم رید هب نآ زا

..................ۀنیزگ زجهب تسا هتفر راکهب هیبشت ۀیارآ اههنیزگ ۀمه رد-61

نادخنز ِهب دنکن وب اتدشابن هب قارف رامیب

نتخیگنا یتروص نینچ دناوتب واکتسیتردق ِملق رد ،تسین وت رد نم ترکف

نتخیب دوخ رس رب كاخ و تسا داب وت شیپهآ نازوس شتآ و کشرس ناور ِبآ

نتسخ رجه غیت هب يدرک اطخار یکی ندرورپ لصو زان هب

؟درادن یموهفم تبارق تیب مادک اب »دوبن ادیپ ناشلد رد دیما زا ییوسروک یتح و دندوب هدیرب همه زا راگنا ،دنتشاد یفیعض ۀیحور اهنآ« ترابع-62

دنزیمن رپ هدنرپ ام لالمرپ تشد هبدنزیمن رد هب یسک یسکیب يارس نیا رد

دهدیمن منآ و دناتسیمه منیامهدیمه ناج شبل ز ياهسوب رهب زا

دوش هچ منیا زا دیآ شیپ هب هچ منآ زا اتیم و هقوشعم هب هیامنارگ رمع دش فرص

ینکیمن يراک و يراد عمج بابساینکیمن يراذگ قشع يوک هب لد يا

؟دراد دوجو »یفاضا و یفصو بیکرت« دنچ بیترت هب ،ریز ۀموظنم رد-63

زا یبالات رب /تسوت هدارا نابل رب دنخبل نیرتنیریش ،تقادص و /تقیقح زا يرادساپ هب /ياهداتسیا خیرات نادجو نشور ۀشوگ رد ،تعاجش زا رتاهنت وت«

».یناماشآیم ار راذگهر تیرشب و /گنهرف زا یماج اب /ياهداتسیا خیرات هگرذگ رد شیوخ نوخ

شش ،راهچجنپ ،راهچشش ،هسجنپ ،هس

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد -64

.يراذگ شیوخ سفن اب يادخ راک هک تسا نآ خزود و يرازگورف يادخ اب دوخ راک هک تسا نآ تبقاع

.دور فارشا نابز رب هک تسا نآ انث رتهاوخلد و دومرف رایسب وکین ياهباوج ریش

.دندرک تدایز تشقانم و تقیاضم يارب زا تنحم راب و ترسح شتآ

.ندرک بوسنم تلالض هب ار املع و ندینادرگ ناحصان تیبرت زا يور دیاشن لطاب لایخ نیا ِدّرجم ،رسپ يا :تفگ ردپ

یم تمظع زیچ همه و سک همه هب و دنکفایم نینط اج همه هدنناوخ مرگ يادص اب نآرق ینامسآ تاملک« ترابع یفاضا و یفصو ياهبیکرت دادعت-65

؟تسا مادک بیترتهب  » .تفکش  یم ،نایناوراک رطاخ غاب رد ،دیما و يداش ياهلگ و داد یم شزاون ار اه ناج شوگ ادن نیا .دیشخب

شش – تفهتشه – ششتشه – تفهتفه – شش
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