


ادبیات فارسی یازدهم فصل سوم

یتست - زاورپ

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »هقلح« يانعم-1

سوسفا هار ز ام ۀقلح ردسوب نیمز یهگ دنک صقر هگ

نیب رارسا و نز رد نیا ۀقلحنیب راتفر و هن هر نیا رد ياپ

تس یمدآ ،یهد راب رگا متفگ؟تسیک تقو نیا رد تفگ مدز هقلح

ییادگ هب تلحم هب میایب هک مناوت نیاناقیفر میب زا ندز مناوتن رد رب هقلح

؟دراد ریز تیب ریظن یموهفم ،تیب مادک-2

»يراز هب مهاوخ ادخ زا نیا تفگبيراد هچره دهاوخب رگ اتفگب«

میوجیمن ادخ زا چیه وت دارم زج هبرمع همه رد هک ارم ياضر فالخ وجم

اهراک نیا تسا نم راک ماهداتفا راکهزات نمماهداد تیاوه رد لد ماهداهنب تهر رد رس

شیوخ ماک هب مدیسر هک ار يادخ تنمغیت ریز هب مقرف و لتاق يور هب ممشچ

دشابیمن رثایب مد هنامز رد هکهاوگ تسا هنیآک زیهرپب قلخ هآ ز

كاخ تشم کی نیا رب نم ات دینک ربص دنچ یکزور .دیرگن لد رد دیرگنم لگ رد امش هک تفگیمورف هکئالم ّرِس هب تّیهولا فاطلا « ترابع نومضم-3

؟دوشیمن هدید ریز تیب مادک رد ».دینیب نوملقوب ياهشقن هنیآ نیا رد امش ات میامنب تردق يراکتسد

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

دوش هزامغ ةزمغ وا هک تسناد هچ كاخدوش هدنیوگ رهوگ وا هک تسناد هچ بآ

منهریپ شنم هک ییوگن تسا ناج هچ ایدرگنیم نورب هدید زا هک هدید رد تسیک

انف دوب ترورض هب اقب زا سپ ار واكاخ و بآ و تسا داب و شتآ زک یتروص ره

؟تسا تسرد هژاو مادک يورهبور يانعم هس ره-4

هفرص هب ،هارمه ،هتسویپ :نورقملگنج ،هاگارچ ،رازهزبس :رازغرمقریب ،َملَع ،شفرد :تیارعبط ،هدیرفآ ،ترطف :تشرس

؟تسا توافتم هنیزگ مادک موهفم-5

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

متسبرب دوخ هب هن اج نآ زا مدروآ دوخ ابدوب وت رهم نم لد رد نم لگ و بآ زا شیپ

زونه مماج نآ زا شوهدم نم هک یماج ۀعرجتبل لعل یقاس ار ام تسا هداد لزا رد

یتسشن ملد رد وت هک مدوبن نم زونه هکیتسم رامخ نیا زا رس مرادنرب رمع همه

..................زجهب ،دیآیم تسدهب ریز تایبا مامت زا »دوخ یفن« موهفم-6

مدش هدنب ار وت رما ماین شیپ ماین خیشيربهار و ورشیپ يرس و یخیش هک تفگ

مدش هدندنب هلسلس مدش هناوید و متفرياهن هناخ نیا قیال ياهن هناوید هک تفگ

مدش هدنریذپ رون وا شدرگ و رظن زکمخ هب خرچ و کلف زا مژد كاخ دنک رکش

مدش هدنکفا و هتشک شنکهدنز خر شیپياهن هتشغآ برط رد ياهن هتشک وت هک تفگ
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون موهفم-7

)هنانیبرهاظ هاگن شنزرس( نیط ریغ دنیبن ار ناسنا ،وید / نیبم رهاظ رسپ يا نآرق ز وت

)تسین تجاح نایب هب يزاین ادخ رضحم رد( تسا تجاح هچ اّنمت میرک ترضح رد / تسین لاؤس نابز و میتجاح بابرا

)قشع ندوب یلزا( دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص / دش لِگ مدآ كاخ قشع منبش زا

)دمهفیم ار قشاع ،لقاع( تسین هناناج مغ ناج رد ار هکره / قشع رارسا مرحم شناج تسین

؟تسا هدش انعم تسردان موس ةژاو و تسرد مود و لوا ياههژاو بیترتهب هنیزگ مادک رد ،ریز ياههژاو هب هّجوت اب-8

.دهاوخ رایسب بآ ،رامیب هک یضرم مان :اقستسا )د      راسفا :لاود )ج      یگمه :هلمج )ب      ندرب جنر ،ششوک :دهج )فلا

ییوگهدوهیب :يراکفازگ )ز      تیاهن :تیاغ )و      هدنهدشرورپ :هدرورپ )ـه

ـه - ب - جد - ز - وج - د - فلاب - فلا - ز

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »بارحم ،تیاغ ،دهم ،انِغ« ياههژاو يانعم-9

هاگتدابع ،تیاهن ،هواجک ،دورسشتسرپ ،زاغآ ،ناور ِتخت ،يزاینیب

شتسرپ ،تیاهن ،رتسب ،شوخ زاوآتدابع ،نایاپ ،دهم ،يرگناوت

؟تسا هدشن رکذ هنیزگ مادک رد ریز تیب موهفم-10

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

ار ادخ عنُص ملق فراع و دنیب یمه طخنابوخ تروص قرو رب نارظن هتوک مشچ

دوشن سفق مه غاز اب کبکدوشن نیشنمه وید اب روح

يدرگ روصنم ینطاب ملع زيدرگ روجنر يرهاظ ملع ز

تسین هارکا چیه ياج دیوگ هچ ره ام ِقح ردتسین هاگآ ام لاح زا تسرپرهاظ دهاز

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز تاملک هورگ رد-11

و بیغرت – سیفن و سیافن – رابجا و هارکا – يدبا طایح – لوهج و مولظ – هبلغ و رهق – قهتسم و قیال – فئاط و هّکم – سیبلترپ سیلبا – نابات و عشعشم«

»تبغر

راهچهسودکی

..................ۀنیزگ زجهب دنراد ییانعم تبارق رگیدکی اب اههنیزگ ۀمه-12

تفر اود تسد زا وچ میدنامب درد ردنارجه مغ دمآ وچ میداتف ياپ زا

تفگ نامرد كرت و درک وخ وت درد هب لد هکبیقر رکش نیزا دعب اضر ماقم و نم

روخم مغ ناماس هب دیآزاب هدیروش ِرس نیونکم دب لد دوش هب شلاح هدیدمغ لد نیا

دننامرد دننامرد ریبدت رد هک نانآ رکف زدرادنپ لهس واک یسک ار قشاع درد ياود

؟درادن بسانت هنیزگ مادک اب ریز تیب ِیلک موهفم-13

»دنسپان دیاب دیدنسپب هک سبيرب نایاپ ات هک یهاوخ ار قشع«

ار اولح هک مروخ تدارا قوذ هب نانچتتسد زا دشاب رهز رگا هک یتسود هب

تسود يوزاب ز مخز تسیچ قاشع مهرمراگن ِتسد رد رهز تسیچ قاتشم يوراد

تساهنت نم ِنآ زا مرادنپن درد نیاکدشابن بیع تمغ ِتسد زا نم دایرف

تسا ناحیر و تسا لگ تّبحم تشد راخ هکتسود بلاط ياپ هب دشابن زارد رفس
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک ریز تیب هب هّجوتاب-14

»ار هتسجرب ینعم کی مروآیم فک هب ات کلف یسرک رکف ياپ ریز رد مهنیم«

سانج - قارغا - هیبشت - لیلعت نسُحریظن تاعارم - هیانک - هراعتسا - هلداعم بولسا

هیانک - قارغا - هیبشت - صیخشتهیانک - سانج - يزیمآسح - ماهیا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون موهفم-15

)قشع هب لد یگتفیش و قشع زا مسج ینازیرگ( .مزیوآ رد ،مدش لِد همه زورما .متخیرگیم ،مدوب لِگ زور نآ

و لد رب مسج شزرا( .دیرگن لد رد دیرگنم لگ رد امش :تفگیم هکئالم اب تمکح و دادیم شرورپ تیانع رظن هب ار نآ و درکیم هیبعت یلد ،لِگ نآ زا هّرذ ره رد

)نطاب

)ناسنا يالاب نأش زا هکئالم يربخیب( .تسا ّرس هچ نیا هک دنامب رّیحت نادند رد بّجعت تشگنا تلاح نآ رد ار هکئالم یگلمج

)یهلا تناما راب نتفریذپ و ناسنا شنیرفآ ندوب هطساویب( .درک مهاوخ هیبعت تفرعم جنگ ورد هک ،هطساویب مزاسیم دوخ يدوخ هب ار نیا

؟درادن دوجو هیانک تیب مادک رد-16

تخوسب نمرخ رابکی هب دوخ ارمتخوسب نمرخ تسود يا شتآ ار وت

تسا یناشخدب رهوگ شنکشرکش بلتسا یناشیرپ عمجم وا ةّرط هک یتب

نارگ درادن رس نارتهک رب هکنارتهم ۀیاپ هدب ار یسک

ناتساد نوردنا ودب ناوارفناتساب هگ زا دوب همان یکی

؟تسا هتفر راک هب دوخ یلصا هاگیاج رد »ش« لصّتم ریمض هنیزگ مادک رد-17

شیپ شمراد رگید مشچ نیا تفگبشیر ار وت مشچ دنک رگ اتفگب

گنز مبلق هنیآ ز درب اتيرآ زاب شنم هب نینوخ و مرگ

یسک دراد شوگ شسپ زک دوبیسب تبیغ راوید شیپ نکم

دید ار دوخ شخر ،مشچ شدوشگ هک يدنچ دعبچیه دنیبن ات ددنبب دیاب ار مشچ

؟تسا مه هب کیدزن هنیزگ مادک ِتیب ود موهفم-18

نک راکیب ار لقع و ریگ راک رد ار قشعهن قاط رب یلقاع و ریگهشیپ یلاباال

یناتسب رتهم و رتهک زا دوخ ِداد اتزومآ یبرطم و نکهشیپ یگرخسم ور

دراد ریذپاود هن يدرددراد ریسا لد هک تسناد

دراد یناشن غاد نیا زا هرهچ رب هکرهدورن دیاین گرم ات هک تسیغاد قشع

تسا درُخ هن ندرب یپ قشع هار هکتسهدرب شیپ هر نیاک ریگ نآ یپ

تسيزاسهراچ ياج هک باتشبتسيزاب ياج هن نیا رسپ يا تفگ

ینامسآ يالب يا ،قشع ار وت مهاوخ ناج هب نمنکیلو ناج يالب تدرک نامسآ مناد هچرگ

نامسآ يافج و روج دسریمن نارک هب دوخنامسآ يالب راب لد ِلها دنشِک دنچ

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس«تیب-19

تسود يا میراد هتسخ ناج هب وت دردتسود يا میراد هتسب وت مغ هب لد ام

؟تساجک دراد رگج رب یغاد درد زک یلدیب؟وک تسا يدرد شلد رد تبحم زک يدنمدرد

دناوخب هک ره لد ز دیآرب دایرفمسیون وت قارف روج رگ هک دایرف

دناسر وت عمس هب هچ دصاق هک تسادیپتفگ ناوت وت اب مه وت نارجه مغ حرش

3



؟تسا دوهشم »ناسمه سانج« هنیزگ مادک رد-20

اهناج رد وت ّرس يو اهرس رد وت روش يواهبل رب وت رهُم يو ،اهلد رد وت رهم يا

داز وت يور غاب ز رت ۀلالداز وت يوک كاخ ز نیَچ ۀفان

دوب گنچ ردنا زاس ،فک رب دوع ار نابرطمدوب گنچ شورخ سلجم رد هک بش نآ داب دای

بارش انیم رد تسا یقاب ات تسا یقاب ام رمعدشکیم یبارشیب ار ناگدولآرمَخ ِرمُع

؟تسا مادک بیترت هب ریز تیب رد هدش صّخشم تاملک يروتسد شقن-21

منکشب ناطیش قاس ات وا هار ریقح متشگوا مزع مدید فطل نوچ وا مزب میقم متشگ

ممتم - دنسم - لوعفم - داهن - دنسمممتم - هیلافاضم - دنسم - ممتم - داهن

لوعفم - هیلافاضم - لوعفم - دنسم - دنسملوعفم - هیلافاضم - دنسم - دنسم - داهن

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-22

مزار يدرکن شاف رگا نماد رت مشچناهنپ يدنامب هنیس رد وت يادوس ّرِس

ارم رگنشور هتسب مشچ هب لقیص دنزیمنم راگنز رد تسا ناهنپ دیشروخ ةرهچ

مدرز ةرهچ و تفگب مخرس ةدید بآ هکتجاح هچ و قشع ثیدح میوگب هک متساوخن

هدیرپ گنر و درز راسخر و دیوگ کشا هکار ام وت شیپ قشع راهظا هب تسا تجاح هچ

؟تسا ناسکی ریز تیب اب تیب مادک موهفم-23

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

متسبیم راد رب ار روصنم ةدیروش رسمتسبیم راتسد رس رب لگ رگا قشع روش ز

تفای میهاوخن نایورشرت نیا زاخلت شیع زج هب یتخبروش نیا رد

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

ار وت منک ابیز تروص هب رظن هگرهنم راک ،قشع هگراک هب دوش ابیز

؟دراد يرتشیب یکیدزن ریز تیب مادک اب »دندز هناوید نم مان هب راک ۀعرق / دیشک تسناوتن تناما راب نامسآ« تیب موهفم-24

دیآیم نایم هب رگید هک تسین مروابنکیل تناما هب مدرپس وت قشع هب لد

میراپسب وا رد كاخ رب هک دیّماتناما هب هداهن قشع ام نت رد ناج

ام مان هب تّیشم دیشک ار هعرق نیادوبن نیما تناما جنگ هب ینزاخ ره

مدای زا تفر همه مدید وت يوک رس اتراب متسب نارگنلد نیرب دلُخ زا هک نم

؟دوشیمن هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-25

دهد رز هالک مه ار ناکدوکدهد تلس و تعلخ ار نانز رم

دریگ نانج رب هتکن شمرک ةزور هکبیغ ملاع شورس تقیقح هب ياهتشرف

باوج ار تحبش و لاکشا نیا ونشبباوص راکبلط يا وت هن شوگ

نانس و ماسرس و جنلوق و بت زانایع مرآ دیدپ یبابسا تفگ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-26

يأر و درخ هب هکره .رازگیر رد دید تخس ییالب هک دراذگورف لمهم و دنادرگب نانع نابراس ات دومرف ،بعص تیاغ هب دیسر ییارحص هب ناودنه ِکلَم«

».دنیب نآ يادتبا رد ار راک ره تیاهن ددرگ بوسنم

راهچهسودکی
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؟تسا ییالما طلغ دقاف تیب مادک-27

اهنامیپ همه ضقن دشاب اور وت زا دعبمتسکشب همه دهع متسب رد وت دهع ات

غارف رکشل ام یحاون رد همیخ دزبابح فرط ره ام ةدید بآ ز تساخرب

تسا رهوگ قرغ نونک ،تسا ياهنیفس اج رهطیحم نیا رد تیانث هب نم حدم رهب زا

اهلحاس نالابکبس ام لاح دنناد اجکلیاح نینچ یبادرگ و جوم میب و کیرات بش

؟دراد يرت کیدزن ییانعم طابترا هنیزگ مادک اب ظفاح زا ریز تیب موهفم-28

»دز ملاع همه هب شتآ و دش ادیپ قشعدز مد ّیلجت ز تنسح وترپ لزا رد«

تیاکح نیا وت ونشب یقشع ناد هتکن رگتیاکش اب تسا يرکش مزاونلد رای ناز

اهرایشه هگرج نیز دنا نوربرهم شیک رد تسا یتسم هب شتسرپ

تسین شیب يراوس ین لفط هلعشتسین شیب يرارش مقوش اب قرب

دش لصاح ناهج رد روش و هنتف سبدش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا

؟تسا دوهشم تیب مادک رد ریز ترابع موهفم-29

امش »نوملعت ال ام ملعا ّینا« :تفگیم ورف هکئالم رس هب تّیبوبر تمکح و تّیهولا فاطلا .دنامب رّیحت نادند رد بّجعت تشگنا ،تلاح نآ رد ار هکئالم یگلمج«

»؟تسا شیپ رد اهراک هچ دبا ات لزا زا كاخ یتشم نیا اب ار ام هک دینادیم هچ

منآ نم متفگ یمه تروص ره هبار نتشیوخ مدیدب تروص دص هب

مناد یمن نم یناد وت نم رب یشکیم تروص هچتروصیب زاس تروص و نادنوادخ دنوادخ

)اهدژا( منابُعث يدنکفا وچ مدرگ اصع يریگرب وچوت ياصع بلاق نیا و یسوم ییوت ناج نیا ایب

مناحیر و حور رد نم هک مناد یمه مناد یمنمناشیا ریغ نم رگ و مناشیا سنج نم رگا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد هدش هتشون موهفم-30

)تسا بایان یقیقح ناسنا( تسوزرآ منآ ،دوشنیم تفای هکنآ تفگ / ام میاهتسج دوشنیم تفای :دنتفگ

)ییادگ رد يرگناوت( تسا تجاح هچ اّنمت ،میرک ترضح رد / تسین لاؤس نابز و میتجاح بابرا

)تسا زاین راهظا ییوربآیب زا رتهب ندوب ریقف( تساوخ ّتلذم زا هب ییاونیب / تساک میوربآ و دوزفا منان

)وا اب نتفگ نخس و رای يرگهولج ياّنمت( تسوزرآ مناوارف دنق هک بل ياشگب / تسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر يامنب

.تسا هدمآ تسردً امامت ..................  ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه لباقم ياههیارآ-31

)هیانک - بسانت ماهیا( مدش رس هب يدنچ و متفر ياپ هب يدنچتسود شیپ هب نتفر توق دادن متسد

)سانج - هراعتسا( دیرگنب رابرکش لعل نایم رد رُددیرگنب راّیع تب نآ ناهد نیریش

)سانج - داضت( ناطلس ادگ زا ددرگ ناهن هک دزسیمننم زا ناهن وشم ممشچ ز يور شوپم

)سانج - حیملت( ام ماد هدیردرب يا ام ماج هتسکش رد ياام ماب رب يوریم شوخ ام مانشوخ فسوی يا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »توکلم ،عشعشم ،تفأر ،قاقحتسا« ياههژاو ینعم-32

يّدام ناهج ،هدنشخرد ،نابرهم ،یگتسیاشالاب ناهج ،ناشخرد ،ینابرهم ،راوازس

بیغ ملاع ،نابات ،تقفش ،ندوب قیالایند ملاع ،هدنبات ،نابرهم،قیال

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-33

– نیازخ و نزاخ – رارسا مرهم – ندش لّسوتم – طیاسو و اههطساو – ّتلذم و يراخ – مدآ بلاغ – فونص و فانصا – بّجعت و رّیحت – ندیخرچ و فاوت«

»تعواطم و عوط

راهچهسودکی
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؟درادن ییانعم بسانت رگید تایبا اب تیب مادک-34

یتسه هاگراک زا دوصقم شقن هدناوخاندیآرس ناهج راک يزور هن را وش قشاع

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

یتسشن ملد رد وت هک مدوبن نم زونه هکیتسم رامخ نیا زا رس مرادنرب رمع همه

درک مراز قشاع و لامج دومنبدرک مراک رد وچ رظن لزا هب تنسح

؟تساهدماین تیب مادک رد ،يزار نیدلامجن ِدابعلا داصرم زا »دیرگنب لد رد ؛دیرگنم لگ رد امش :تفگیم هکیالم اب تمکح و« :ترابع موهفم-35

؟دنچ دنچ رخآ تروص ینیب دنچدنبب مد کی ار هناسیلبا مشچ

لد هب بکوک زا و خرچ زا تشذگربلگ تشم کی زا هتشرسب یمدآ

ناوختسا شنیبم ار وا نیب زغمنارگ مسج نیبم نیب ناج ار هجاوخ

كاخ يانث يدنارب فطل يانث رب دوخعنص تسد هب یتشرس حابص لهچ ،كاخ

؟تسا مادک ،سانج و ضقانت ،هیبشت ،زاجم ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ریز تایبا بیترت-36

ییاهب لعن منک وت دنمس ياپ ردشیوخرس هک منآ تلود دهد تسدرگ )فلا

؟ییادگ مان درب هک ناطلس ترضح ردمزرو وت ياّنمت هک مزرا هچ هب دوخ نم )ب

ییاعد هناگیبز هک رتشوخ وت مانشدتمارک وت يافج و تسا لدع وت دادیب )ج

ییافو درب رس هب تسود اب هک دوب نیادنسیونب مکاخرسرب نوخ هب هک دیاش )د

ج ،فلا ،ب ،دب ،ج ،فلا ،دب ،فلا ،د ،جد ،ب ،فلا ،ج

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »ناسمهان سانج و زاجم ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ-37

دهم یکی رد هام وچ دناشنب دهج دص هب ار زیزع دنزرف

تسوا نامسآ و نیمز بارحمتسوا ناهج ۀلمج هگتجاح

رد نیا ددرگ هداشگ هبعک زکرسکی قاّفتا هب دنتفگ

شوگ رد هقلح داهن هبعک نوچشوجرپ هنیس هبعک يوس دمآ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-38

لزع – تّیهولا فاطلا – صاصتخا و هصیصخ – انغ و يرگناوت – هیاد نیّدلامجن و دابعلاداصرم – اهناکم و عضاوم – ندرمش زیزع و رازعا – هبتشم و هیبش«

»لیئارزع و لیئاکیم – قح یلالجلذ و تّزع – دبا و

راهچهسودکی

.تسا تسرد ..................  ۀنیزگ يانثتساهب اههنیزگ ۀمه لباقم ياههیارآ-39

)قارغا – ناسمه سانج( زادنا كاپ نآ رب هدیدسپ و لّوا وش كاپ / دنیوگ تقیرط لهاک مدز کشا رد لسغ

)هیانک – بسانت ماهیا( مدزیم باب نیرد شوگ و مشچ هب یلاف / گنچ لوق هب مشوگ و یقاس يور هب ممشچ

)هیبشت – صیخشت( منکیم تحیصن تنیدنچ هک لد يا راد دای / تسالب ریت شاهزمغ و هار ماد ربلد فلز

)يزیمآسح – هراعتسا( يراد یماشم هکناز رگا هجاوخ يا ونشب / مونشیم )ماج( حدق نادنخ بل زا ناج يوب

؟درادن هراشا قشاع یلاعت موهفم هب تیب مادک-40

مدشرب )ياهراتس مان( قوّیع هب و دیسر ناج هب مرهِمباتفآ شیپ مدب هداتفوا منبش نوچ

دوش رز كاخ امش فطل نمُی هب يرآنم يور تشگ رز وت رهم يایمیک زا

يوش رز و یبایب قشع يایمیک اتيوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد

داتفا ماجنارسکین وا هتشک دش هک نآکتفر دیاب نانکصقر شمغ ریشمش ریز
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؟درادن دوجو ریز تیب مادک رد »دش لصاح ناهج رد روش و هنتف دص / دش لگ مدآ كاخ قشع منبش زا« تیب نومضم-41

میدمآ تسد هب تسود ۀعرج نآ ز همه امتخیر كاخ نآ رب هعرج تسود هک مدآ دب كاخ

يربنع و کشم زا وت كاخ و بآ زا قلخ رگياهتشرس لگ نیا زا هن ياهتشرف دوخ وت

تسا رامخ بآ و هدکیم رد كاخ زامدوجو بیکرت هک تسم نآ ؟متسیک نم

نک روط شتآ نم ياپارسنک روگنا بآ زا لگ مکاخ هک

؟تسا »لوعفم« تیب مادک ۀیفاق رد »م« ۀتسویپ ِیصخش ِریمض-42

تسوزرآ مناتسد متسر و ادخ ریشتفرگ ملد رصانع تسس ِناهرمه نیز

تسوزرآ »مناجنرم شیب« هک تنتفگ نآورب ،ارم ناجنرم شیب زان ز یتفگ

تسوزرآ مناسنا و ملولم دَد و وید زکرهش درگ تشگ یمه غارچ اب خیش يد

تسوزرآ منآ دوشنیم تفای هکنآ :تفگام میاهتسج ،دوشنیم تفای دنتفگ

؟دراد دوجو ریز تیب ياههیارآ یمامت هنیزگ مادک رد-43

»يوگم ناشفرکش بل نآ زا خلت هک متفگيوشب نم شقن زا لد حول تفگ رادلد«

يزیمآسح ،هیبشت ،هیانکبسانت ماهیا ،هیانک ،هیبشتحیملت ،ماهیا ،يزیمآسحبسانت ماهیا ،ماهیا ،ضقانت

..................ۀنیزگ زجهب دراد دوجو ییالما طلغ اههنیزگ ۀمه رد-44

دز ناراهب ربا رب هدنخ شغیردیب دوج هکروثنم نید و کلم عاجش رفرّفظم هاشنهش

دز ناوت ناغم اب مه هناغم یم ماجيزابقشع رارسا دجنگن هقناخ رد

دز ملاع همه هب شتآ و دش ادیپ قشعدز مد ّیلجت ز تنسح وترپ لزع رد

دزادنا ماش ةدرپ قفا هاگرخ درِگبش هک تسا قورف حبص یم تقو نامز نآ

؟تسا تسردان هژاو دنچ يانعم ریز تاملک هورگ رد-45

بات – )ندرک هاگن یحطس( ندرامگ رظن – )هّجوت( تیانع – )نداد لیوحت( نداد راب – )زیچ ره زا تشم کی( هضبق – )ناباتش( هبساود – )اههورگ( فانصا

)نوفدم( نیفد – )لیم( تبغر – )ناوت

راهچهسودکی

؟دراد یموهفم بسانت تیب مادک اب »مرامشرب کیهبکی ار امش یماسا ،نم ات دیشاب ،مسانشیم ار امش نم ،دیسانشیمن ارم امش رگا« ترابع موهفم-46

هتشاد امسا ملع مه ،شمظعا مسا دوب مهشمداز تفالخ کلم ،شمدمه ،مدآ حبصلچ

یتشهب ةویم زا ناوخورف شاهلمج رسدنسرپزاب وت زا رگ تیاکح نیا خیرات

ایگ مدرم نوچ ،ژوگ تروص نیچ رد نارخ نیوممدآ نوچمه تسار ،ینعم دنه رد یمه نم

ایگ مدرم رب دنار نوخ رگج زا لاسدصتفهدوب کلم لیدع مدآ تشهب ردنا زورمین

؟دراد يرتمک ییانعم تبارق اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک-47

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

دز مرحمان ةدید رب هک تسا یکاخ تشمسیلبا ناسنا ز دید نامه هک یکاخ نت

نود سیلبا دیدن ار لگ زج هک نآزتسا تنحم راب ریز تمایق ات

دنچدنچ رخآ تروص ینیب دنچدنبب مدکی ار هناسیلبا مشچ

؟دنتسه یناسک هچ بیترتهب ریز تایبا رعاش-48

تسوزرآ مناهنپ تعنص راکشآ نآتسوا زا اههدید همه و اههدید ز ناهنپ )فلا

تسین هناناج مغ ناج رد ار هک رهقشع رارسا مرحم شناج تسین )ب

يدعس - يزیربت سمشینامرک يوجاوخ - يزیربت سمشيولوم - يولومینامرک يوجاوخ - يولوم
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؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-49

و ّدج - زوریپ و بلاغ - دورس و انِغ - تیاغ و ّدح - ندرک هیزجت و لیلهت - داّحتا و قاّفتا - لمهم و دهم - قبط و قباطم - رایعم و رایا - بیاغ و رضاح«

»دهج

راهچهسودکی

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-50

)هیبشت - سانج( ییایرد لد مغ زا مشچ ۀشوگ ره تشگ / تسود خریب ارم هک روایب هداب یتشک

)بسانت - هراعتسا( ییارآمزب خریب مروخن یم رگد هک / شورفهداب یمنص تسد هب هبوت ماهدرک

)ریظن تاعارم - صیخشت( یماغیپ ابص کیپ يا نم ز شناسرب / نمچ ياشامت هب دمارخب نوچ نم رای

)هیبشت - داضت( یماج روایب تسا ناضمر هام هچرگ / یماخ ره دوش هتخپ و زک قشع یم ناز

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »ّتلذم ،هضبق ،سیبلت ،تیهولا« ياههژاو يانعم-51

يراوخ ،تشم ،ندروخ گنرین ،يدنوادخشزغل ،زیچ ره زا تشم کی ،يزاسگنرین ،یهلا

یگیامورف ،يزیچ ره زا تشم کی ،غورد ،ییادخینوبز ،حالِس ،رکم ،ییایربک

؟دوشیم تفای یمامت هب تیب ياههیارآ هنیزگ مادک رد-52

»تسین بادرگ لد زا ییاهر ياپ ار روم کشا يایرد رد تساهدنامورف ممشچ مدرم«

صیخشت ،هراعتسا ،قارغا ،هیبشتهیبشت ،قارغا ،هیانک ،حیملت

ریظنتاعارم ،ناسمهان سانج ،هیبشت ،هیانکهراعتسا ،صیخشت ،ضقانت ،ریظنتاعارم

.دوشیم هدید ، .................. تیب زجهب ریز ياهتیب ۀمه رد شیاسآ و قشع ندشن عمج-53

تسا غراف امرفراک مامتها زا نکهوکیگدوسآ اب گنج دراد ،قشع راک قوذ

دوب وزرآ زا نهریپ راخ هک ار نآرمع مامت دنیبن باوخ هب یگدوسآ

شنشور يور حبص نوچ ناقشاع ماش درکشنم اب دشابن یمارآ هک یمارالد نآ

تسین باوخ ياج ،بآ درآرب دوخ زک ياهناختساطخ قشاع ةدید رب یگدوسآ تمهت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »رایب رابرکش نیریش بل ناز ياهوشع / تسودیب مدرک هک ربص زا دش خلت ناج ماک« تیب ياههیارآ-54

بسانت ،ییارآ جاو ،يراعتسا ۀفاضا ،هیانکصیخشت ،ریظنتاعارم ،هیانک ،یهیبشت ۀفاضا

هیانک ،زاجم ،ییارآجاو ،يراعتسا ۀفاضاهیانک ،ییارآجاو ،ماهیا ،هراعتسا

؟درادن یموهفم طابترا ،تیب مادک اب »ار هناخ غارچ لّوا دشُک یم اناد دزدار هنازرف لد شوه درب ،دیآ نوچ قشع« :تیب-55

دنا هتسب هنازرف مدرم يور هب رد نیاکنک لقع كرت یبلط رگا روضح بئاص

دور یمن لقاع لد زا ترودک گنزیگریت تسغارچ ناگتسکشاپ زا

دجنگ یمن رد رایشه مدرم عمس هبدنتسم نآزا ناگناوید هک سنا عامس

دراذگ یمن مقشع ،ندرب لقع نامرفددنسپ یمن ملقع ،نتخپ قشع يادوس

؟دراد یموهفم بسانت تیب مادک اب »شورس ماغیپ ياج دشابن مرحمان شوگيونشن يزمر هدرپ نیز انشآ يدرگن ات« تیب-56

ار هناگیب ترسح ییانشآ رد مروخیمنم هک نیب رورپهناگیب نآ ياهییانشآ

دیآیم یسگم ره زا ندز رس رب تسددیآیم یسوهلب رَه ز قشع يوعد

تسا شوخ ایرد یهام قاذم رد ایرد بآقشع ياهیخلت ز ار ناماکخلت اورپ تسین

ریگم نایگنز نیا تعلط شیپ هنییآنادهاز شیپ وگم هنیس يافص زا فرح
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..................يانثتساهب دراد دوجو »ضقانت« تایبا ۀمه رد-57

ارم دهدیم افش میسن يرامیبتسا هدیمرآ سفن نم راهب و غاب

منمادکاپ یلو هقرخ تشگ هدولاکربم دب نظ یشکدرُد هب نم نأش رد

ییاهنت ۀشوگ رد سنوم مأوت رای يویماکان رتسب رد نامرد مأوت درد يا

یهاشناروت بصنم و یگجاوخ دنسَمهدم تسد زا ندز ینادن رقف مد وت

.تسا هدمآ..................ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد »قشع و لقع« لباقت-58

يوش رز و یبایب قشع يایمیک اتيوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد

قشع ياّمعم ّرس لقع هب یباین زابقشع يادوس ةویش درب یپ اجک لقع

تسا لد هار ناک تسا ياپ و تروص هار هن ناکتسا لکشم سب نآ رهب زا لقع يور زا قشع هار

یتیالو ردنا هشداپ ود دوب اغوغدنونشن ياج کی هب لقع و قشع نامرف

..................ۀنیزگ زجهب تسا تسرد اههنیزگ ۀمه لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-59

)هیبشت – صیخشت( دروآ دایرف هب ار شتآ حوش دنپس نیا / دروآ داّیص مشچ زا نوخ وت لاخ ۀناد

)هیانک – داضت( تفر داب هب مرمع وت قایتشا زک ادرد / منکیم زور ،بش ،وت فلز داب يوب رب

)حیملت – هیانک( یمد حیسم لد يا نک تسدب ورب / دسانشن قشع درد نیشنهار بیبط

)ضقانت – هراعتسا( شرازاب دنکشیم )شزرایب گنس( فزخ هک )يراکنایز( نباغت نیز / لعل ِلد رد دنز جوم نوخ هک تسا نآ ياج

؟دراد یموهفم بسانت هنیزگ مادک اب »میامنب تردق يراکتسد كاخ تشم کی نیا رب نم« ترابع-60

یتشهب نم هب یهد هضرع ات يداد دیون نم هب زورلچ

نیط و ءام جازتما تروص تسبیم یک هنرووت كاپ رون تشگ مدآ ریمخت هیام

یتشرس تنسحا تردق ابمجنا و تانیاک ةّرذ ره

یتشرس نم دوجو ،كاخ زایتسه يور ز دوخ تردق اب

؟تسین ناسکی رگید تیب هس اب تیب مادک ياههلمج رامش-61

شوگ رد هقلح داهن هبعک نوچشوج رپ هنیس هبعک يوس دمآ

يراگتسر هب مَهِد قیفوتيراکفازگ نیا زا بر ای وگ

مقشع يالب زا نک دازآمقشع يالتبم هک بایرد

متسه هک منک نیا زا رتقشاعمتسم قشع بارش ز هچرگ

؟تسا رود یمک رگید ياهتیب موهفم زا تیب مادک موهفم-62

دراد ریذپاود هن يدرددراد ریسا لد هک تسناد

دنداد متاجن مایا يراتفرگ زاارم دنب دص هب دندیشک قشع زا هچرگ

ییاهر دیّما هن و تسا زیرگ ياپ ینددرگ وت قشع مغ دیص نم وچ هک ار نآ

ام نایاپیب رحب رد آرد يراد رگا قوذمینزیم ییاپ و تسد شوخشوخ و مییایرد قرغ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-63

)هیبشت - ضقانت( ام میراد مس ز یقایرت شیوخ قاذم رد / رگراک دشابن زگره ام ماک رد مغ رهز

)صیخشت - هیانک( مداب كرابم هب ون زا یمغ دیآ مد ره / قشع ۀناخیم رد شوگ هب هقلح مدش ات

)بسانت ماهیا -ریظن تاعارم( میشوهدم یم و برطمیب هک رود دب مشچ / موهوم یبارش هلال حدق زا میشکیم

)زاجم - هیبشت( دنامغ يایرد ۀقرغ تبلط ردنا یقلخ / قشع شتآ رد هتخوس تسوه ردنا يرهش
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؟تسا هدش انعم تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-64

)يراوجمه( برق – )هابتشا راچد( هبتشم – )يراوخ( ّتلذم – )رگناوت( انَغ – )تعاطا( عوط – )الاب ملاع( توکلم – )مدرم زا ياهتسد( تئیه – )هیده( ترجا

)ناسحا( تیانع –

راهچهسودکی

..................يانثتساهب دراد دوجو ییالما طلغ اههنیزگ ۀمه رد-65

دیآیمن ربخ شکالب بیرق ناز ودید يداوس شوخ هک لد دش وت فلز میقم

دوشن نامیلس وید لیح و سیبلت هب هکشاب شوخ لد يا دوخ راک دنکب مظعا مسا

دوش رظنبحاص مدرم عبت لوبقمیسک ات هک دیابب نسُح ریغ هتکن سب

دورب تلالذ هب رگ دسرن ییاج هب هکتسود هب هار دربب تیاده رون زا کلاس

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-66

مورب ناشیرپ فلز نآ رس يوب هب نمبیرق هار دربن ییاج هب هک مناد هچرگ

نادرگب الب برای دش ام يالب نارجهنادرگب افج زا يور تقارف زا مزوسیم

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

میداهن هناریو لزنم نیرد يور اتداد ام هب قشع مغ جنگ لزع ناطلس

؟دوشیم هدید اههیارآ مادک ریز تیب رد-67

»تسا نم ۀناورپ هتخوس قشع عمش ردتسا نم ۀناوید لد ناهج ۀناسفا«

هراعتسا - ریظنتاعارم - هیبشتبسانت - هراعتسا - سانجبسانت ماهیا - زاجم - سانجهیانک - ییارآجاو - هیبشت

..................تیب يانثتساهب دنراد یموهفم بسانت رگیدکی اب تایبا ۀمه-68

دراد ریذپاود هن يدرددراد ریسا لد هک تسناد

تسود مارآیب درد درادن ینامرد هک ناززوسب نامردیب و زوسیم درد ردنا ظفاح

نک اود ار درد نیاک میوگ هنوگچ نم سپدشابن اود ار ناک ندرمریغ تسیدرد

تمتسرفیم اود هک نک ربص درد ابتفگ هدژم هب مبیغ فتاه هک ایب یقاس

؟دراد دوجو دنسم مّدقت هنیزگ مادک رد-69

دش گنژآ رپ شرهچ ياهوُربدش گنت نادب ناریا هاش لد

گنلپ یگنج لای و رس نآ تفرگگنج دیزایب متسر دوب یمغ

داهن الاب يوس رومان رسداب وچ متسر شخر زا دمآ دورف

تسرد ،یگنج درم و هراب دبنتسس تشگ اهریت نازا شخر رب

؟تسا هدش مّدقم هلمج يازجا ریاس رب »لوعفم« تیب مادک رد-70

دننک زین اعد و دنناشف ود ره رز و رسوت رب ات نارم شیوخ رب ز ار ناقشاع

دنکیم ییانشور رگید ياجافویب نآ تشکب ار مناج عمش

دنکیم یناوتان زا لامتحاتسین هجنپ روز قشع اب ار لقع

دنامدخ يزاونب رو یشکب را ؟دننک هچزیرگ هن تمکح ز تسا ریزگ هن ار ناگدنب
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؟دنتسه یناسک هچ ةدورس بیترتهب ریز ِتایبا-71

؟راکهچ ناراکیب راک اب شلقاع دوب ناراکیب راک يزابقشع )فلا

قیفر تسه دهج و قیفوت هک ناز قیفوت ادخرب و تسوت رب دهج )ب

ییانس ،یلو هللاتمعنيوجنگ یماظن ،يولهد لدیب

یناشاک ضیف نسحمالم ،افو ماظنناملس دعس دوعسم ،يزیربت بئاص

؟دراد دوجو هنیزگ مادک ردً امامت »ماهدیرب ّیلک هب رهم ،هام و رهم زا / تسشن ملد رد وت ةرهچهام رهم ات« تیب ياههیارآ-72

هیانک – هیبشت – ناسمهان سانج – زاجمییارآجاو – يزیمآسح – هیانک – ماهیا

ضقانت – ییارآجاو – هیانک – ماهیاهیانک – هیبشت – بسانت ماهیا – ناسمه سانج

؟دوشیم هدید اهتیب مادک رد بیترتهب »هلداعم بولسا ،هیانک ،سکوداراپ ،هیبشت« ياههیارآ-73

تسا بارش ناتسود زا تساوخ ناوتیم هک يزیچتسا لهس تسا هنشت رگ قشاع نوخ هب تمشچ)فلا

تسا بارس ۀمشچ زا تسا راوگشوخ هک یبآ تسین کبس اقب بآ رضخ تّنم راب اب )ب

؟تسا ینهد ار وا هک درک ناوت مولعم هچ هبدوبن نیریش ۀتسپ نآ ةدنخرکش رگ )ج

یمالک هب دجنگن هک دناد هتخوس ناجتساهررش هچ نارجه ۀلعش یب شتآ رد )د

د - ج - فلا - دد - ج - ب - فلاد - ب - فلا - جفلا - ج - ب - د

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-74

)هیبشت - داضت( شهدب ایادخ تسین افو و رهم شنکیل / شهم وچ راذع و تسا فطل و یبوخ عمجم

)ییارآجاو - ناسمه سانج( شود هب دیشکیم هداّجس هک رهش ماما / دندربیم شود هب ششود هدکیم يوک ز

)هیبشت - صیخشت( رآ نم هب یناج تحار ،ممغ رامیب و واز / رآ نم هب ینالف يوک زا یتهکن ابص يا

)داضت - هیانک( هب تسود ،نوبز هچرگا نمشد هک / هرگ وربا رب یناوت ات نزم

؟دراد دوجو ریز تایبا زا کیمادک رد بیترتهب »ضقانت ،ریظن تاعارم ،حیملت ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ-75

اورنامرف ماهتشگ )نیشنهشوگ( تلزع کلملاراد هب ات )فلا

راکشآ قیالع درگ زا مدناشفا نیتسآ )ب

تخاس هک مد ناز يردنکسا ۀنیآ ملد دش )ج

درز يور زا بان رز مراب راتفگ زا رهوگ )د

منک ناهاش رب شخب نایادگ زا مناتس رز )ـه

اشداپ تعانق تخت رب تخاس مرقف جات

اشداپ ملاع ود کلم رب هنادرم مدز ات

انشآ ناویح بآ رد رضخ نوچ مکاپ ناج

ایمیک نیا زا تلزع جنک هب مراد اهجنگ

ادگ مه مهاشداپ مه بلط رز مه مرز مه

ـه ،د ،ج ،ب ،فلافلا ،ج ،د ،ـه ،بب ،ج ،ـه ،د ،فلاج ،فلا ،د ،ـه ،ب
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