


 ادبیات فارسی یازدهم فصل ششم

یتست - زاورپ

؟تسا هدشن رکذ یتسردهب »وغ« ةژاو تافدارتم زا یکی هنیزگ مادک رد-1

دربن تشد دیّردب یتفگ وتدرم ود ره هراب زا دمآ شورخ

دادیب سک چیه هب ددنسپنشبل و تسا بل بجاح وا فلز

رایرهش نآ رب رد لد دیزرلبرازه وک ار هرعن نآ دنیشنب وچ

بل دایرف هب میاشگرب یمهبش و زور نم هک خساپ داد نینچ

؟تسا هدش رکذ »دیمرب ،بیبح ،ندیپت ،دهاش« ياههژاو زا یکی داضتم هنیزگ مادک رد-2

غاب هب هیسپ غاز وچ يدنسپانامیس و ضراع هب ییور تشز

تساخرب شتمدخ هب دمآ بجاویتسشنب طامس رب ار هکره

وک راسفا ناکریز يا کلم شیوشت نینچ رددناهتفرگب نارخ ار يزات نابسا فلع

راگزور نادب دمآ ردنا تسکشرادتسود یسک ناریا زا شدنامن

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم رد هدش هتشون ياههیارآ-3

)بسانت -حیملت( اپ درشفیب ندیرب رس یپ     /   اشگ ربیخ تسد سپ تخارفارب

)سانج - ضقانت( یتشاذگب ارم يدنکفا هچ زا     /   یتشارفا زیت غیت نمرب تفگ

)هیانک -سانج( مه يور رب دنتسب حلص رد    /    مه يوس لد نیک زا دندیود

)هیانک -هراعتسا( گنلپ و ریش گنج نیگمهس دَُوب     /   گنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف

..................تیب يانثتساهب تسا »؟دروخیم اجک زا ياپ و تسد نیدب« عارصم ریظن تایبا ۀمه رد »اجک« ةژاو ینعم-4

شنارجه راگزور زا دشکیم هچ لد هکمهد هضرع حرش هب ات یسفن مه تساجک

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

)یگنج لبط( سوک ناس رب دیشورخ رب یمهسوبکشا وا مان اجک يریلد

منیبیم اجک ز يرون هچ هک نیب بجع نیامنیبیم ادخ رون ناغم تابارخ رد

؟دناهتفر راک هب موهفم کی رد تیب ود مادک-5

دیرپ نت زا ماگ دص ورمع رسدیسر نوچ شندرگ رب غیت مد

شنت رس یب ياپ زا دروآردشندرگرب غیت دزب رفنضغ

اپ درشفیب ندیرب رس یپاشگ ربیخ تسد سپ تخارفارب

یلع ،قح تردق می گنهنیبن ّیصو ،رفنضغ عاجش

وا مزر سوه ار سکچیه دشنورف نابیرگ رد رس هدرب همه

نید نادرم يور رب درک هگننیرفآناهج يادخ بیبح

مه يور رب دنتسب حلص ردمه يوس لد نیک زا دندیود

نیک نادند هب نادند دییاخبنیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب
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؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد بیترتهب ییارآجاو و زاجم ،يزیمآسح ۀیارآ-6

ورف نابیرگ رد رس هدرب همه )فلا

دیود تصخر رهب یفطصم رب )ب

گنر گنج نآ مهس زا تخاب کلف )ج

برض بادآ رد رهام ود نآ نینچ )د

وا مزر سوه ار سکچیه دشن

دیدن اما يروتسد تساوخ وا زا

گنلپ و ریش گنج نیگمهس دوب

برح داتفه دندومن در مه ز

ب ،د ،فلاج ،ب ،فلافلا ،د ،بفلا ،ج ،ب

؟دنراد كرتشم یموهفم ،تایبا زا هورگ مادک-7

افو دش مودعم و تّورم دش خوسنم )فلا

تسار وت یهاش هب روشک تفه رگا )ب

دنمجرا ییوداج ،دش راوخ رنه )ج

يور دیداهن خزود يوس همه )د

قلخ ياهمسر همه هنوگژاب تسا هتشگ )ـه

ایمیک و غرمیس وچ دنام مان ود ره زو

؟تسام رهب همه یتخس و جنر ارچ

دنزگ اراکشآ ،یتسار ناهن

يوا راتفگ هب اهلد دیدرپس

افویب نودرگ و )هیامورف( هرهبن ملاع نیز

ه - فلا - بد - ج - به - د - فلاه - ج - فلا

؟دوشیم تفایرد هنیزگ مادک ،ریز تایبا زا-8

هتخوس دش دنزرف هب نوچ ردپ«

درک ژوک نینچ نیا راگزور ارم

رایب نم رب وت يراد هچ هناهب

ناهج هاش دومرفب ار وا سپ

يوا دنزرف دنداد زاب ودب

هتخومآ هحون ،دب زور زا دش

درَگ ز رُپ يرس و دیما ُرپ یلد

راگزور ِدب یلاگس نم رب هک

ناهم نآ رب دریگ مارآ هک

»يوا دنویپ دنتسجب یبوخ هب

شوایس ،شدنزرف هب تبسن سوواکیک ینامگدبردپ نوخ ماقتنا يارب نودیرف مایق

دنزرف تسد هب سادرم ندش هتشکكاّحض رابرد رد هواک یهاوخداد

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »شیک« يانعم-9

اهنابرق ۀلمج زا میشاب یکی زین امدیآ شیر لد رب نوچ تسا شیک رد هک ریت ره

اهرادلد رهم نم شیک دوباهراب ماهتفگ و میوگ یمه

اهرایشه هگرج نیز دنانوربرهم شیک رد تسا یتسم هب شتسرپ

شیک زا درگرب هک تفگ ناوتن ار نارفاکرهم زا يآزاب هک تفگ ناوتن ار ناقشاع

؟درادن دوجو ییالما طلغ ..................  ۀنیزگ زجهب ياهنیزگ چیه رد-10

دیرپ نت زا ماگ دص ورمع رسدیسر نوچ شندرگ رب غیت مد

نید نادرم يور رب درک هگننیرفآناهج يادخ بیبح

اهدژا نآ ریشمش درک ملعهلا ریش دروآ رس رب رپس

نیک نادند هب نادند دییاوخبنیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب

.تسا هتفای انعم رییغت هک دراد دوجو ياهژاو .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ همه رد-11

ناوراک دص تشد زا درآ نویهنابراس ات دومرف روتسد هب

ماهدیدن مدرم يوهآ هک نکم مبیع»یهر« نامدرم رظن زا مزیرگیم رگ

وا يورشیپ هلمج نآ درک عمجوا يوزاب ات دروآ خیش خوش

شورخ دمآرب نانزوگ خاش زشوگ يانهپ هب دمآ شرافوس وچ
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؟تسا تسردان تیب مادک يوربور هدش هتشون ياههیارآ-12

)هیانک – ناسمهان سانج( دش كاپ همه وا دب زا ناهج / دش كاخ نوچ كاحض مان وا زا

)هیانک – ناسمهان سانج( يور داهنب خاک يوس رکشل ز / يوجهراچ دش كاحض هاگنآ سپ

)هیانک – ناسمهان سانج( درخ تسکشب گرت شرس رب دزب / درب تسد رس واگ هزرگ نآ رب

)هیانک –ناسمه سانج( مرس رب یمه دیآ شتآ هاش ز / مرگنهآ درم نایزیب یکی

؟دوشیم هدهاشم هنیزگ مادک رد بیترتهب ریظن تاعارم و هیبشت ،هیانک ،قارغا ياههیارآ-13

یبن ّیصو ،رفنضغ عاجش )فلا

لیف هدنژ نآ كاخ رد دیطلغ وچ )ب

كاچ كاچ ابق و تخل تخل هرز )ج

دیسر نوچ شندرگ رب غیت مد )د

یلع قح تردق می گنهن

لیئربج وا تسد رب هسوب دزب

كاخ و درگ زا رپ نادرم يور و رس

دیرپ نت زا ماگ دص ورمع رس

ج ،فلا ،ب ،دب ،فلا ،ج ،دد ،فلا ،ب ،جج ،د ،ب ،فلا

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک یبدا ياههیارآ ۀمه  »نانمرها زا رذگ غراف و وش نادزی درم           لسگب نمشد زو رآ تسد هب تسود نماد«  تیب رد-14

امنضقانتم ،هیبشت ،هراعتسا ،سانجهراعتسا ،قارغا ،سانج ،داضتداضت ،هراعتسا ،سانج ،هیانکسانج ،حیملت ،هیانک ،امنضقانتم

؟تسا دوهشم هنیزگ مادک رد ییالما تسردان ةژاو-15

یلع قح تردق می گنهنیبن ّیصو ،رفنضغ عاجش

غیرد تسد ود ناطیش تفوک رس هبغیت مصخ رب دنار ادخ ریش وچ

گنرف رد اههناختب دندیپطگنر دنه رد رفک خر زا دیرپ

لیئربج وا تسد رب هسوب دزبلیف هدنژ نآ كاخ رد دیتلغ وچ

؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد »غیرد تسد ود ناطیش تفوکرس هب        غیت مصخ رب دنار ادخ ریش وچ« تیب موهفم-16

)ع(یلع ماما تسکش زا ورمع ندش سویأم)ع(یلع ماما ۀبرض زا دعب سیلبا يدیماان

ناولهپ ود نیب دربن تدش و تمظعدودبع نب ورمع رب )ع(یلع ماما يزوریپ و رفظ

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-17

يراّدغ هب دنز ولهپ هچ وت اب رهپس؟يرهم دب هب دنک يوعد هچ وت اب هنامز

يرایتخا يراد هک يا بایرد تسا نیا رایتخادراذگیم عیاض رمع درادن يروظنم هک ره

يراوخ تسکش لد رد ،شرجه تسد هظحل رهيراب داهن لد رب شقارف مغ مد ره

يرادلد و درکن تّیصو تیتسود هبتخومآ يربلد و یخوش همه تّملعم

؟دوشیم تفایرد هنیزگ مادک ریز تایبا زا-18

دنب سیلبا هنوراو دروآرب«

يوجمان رومان نایزات رس

هاچ فرژ نآ کیدزن هب دمآ وچ

درم دازآ هاش دب و کین ره هب

ناتساد مه تشگ ردپ نوخ هب

دنکب رب هر هب یهاچ فرژ یکی

يور داهنب غاب يوس دمآ بش

هاش تخب همه دش نوگن کیاکی

درس ِداب هدَزان ،رب دنزرف هب

»ناتساد نیا متسدینش اناد ز

وا فتک ود رب سیلبا ندز هسوب رثا رب سادرم ندش هتشکكاّحض تسد هب نودیرف ردپ ،نیتبآ ندش هتشک

شردپ نتشک هب كاّحض بیرف يارب يریگلاوخ سابل رد سیلبا ندمآرددروخیم سیلبا زا كاّحض هک یبیرف نیلّوا
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؟تساهدمآ اهتیب مادک رد بیترت هب »داضت و فورح همغن ،سانج« ياههیارآ-19

شوگ هب هقلح نم ۀتشگرس ۀتسخ لد دشار وت ریگ هرگ بات نسر فلز هقلح )فلا

شیوخ رازاب دنکشب دیآ هقلح رد رگا کشمترگادوس لبنس اب نیچ رازاب رس رب )ب

شیدنیم ران زا و وشم اربم رون زایلجت راونا وترپ دهد تسد نوچ )ج

شوج رد ناگتخپ و تسا زیت شتآ هداب هکدیهد هدرسف لد ناماخ هب هتخپ بارش )د

د ،فلا ،جب ،د ،جفلا ،ج ،دج ،ب ،د

؟دوشیم تفای تیب مادک رد یگمه »نیمضت و هیبشت ،فورح ۀمغن ،ماهیا« ياههیارآ-20

ندیشارت ناوت نخان هب قشع هوک هکنیریش ۀّصق هن روآ نکهوک روش وت

ندیزرل تسا شوخ ناتسبش عمش ناسهبرحس داب هاگشیپ رد وت فلز يوب هب

ندیشخرد رد دیشروخ ۀمشچ وچ ییوتلاصو دادماب نیدنرپ فلز ریز هب

ندیزرو قشع هب مرهش ةرهش هک منمظفاح نوچ و رایرهش منم قشع رهش هب

؟تسا هدمآ مّمتم کی يارب ،هفاضا فرح ود ،تیب مادک رد -21

گنهن هریت بآ رد نوچ هریخدیشروخ نامسآ ردنا ربا ریز

نمادناشک هُک هب ات نیمز ربتسیمنص بلشون وچ یتخرد ره

گنن هب هدنز دص هک هب مان هب هتشک کیگنرین رپ ۀنامز نیا رد هصقلا

تسا رانک رب تمالس یهاوخ رگوتسا رامشیب عفانم رد ایرد هب

؟تسا مادک بیترتهب »برح و َمی ،عانتما ،شربا ،هاگدروآ« ناگژاو ینعم-22

حلُص ،ایرد ،يراددوخ ،بسا ،دربن نادیمگنج ،ایرد ،نتفریذپن ،درز بسا ،گنج

عازن ،ایرد ،يراددوخ ،یلاخ لاخ بسا ،هاگدربنیگنج لیاسو ،ایرد ،نتفریذپ ،ندب رد هطقن اب یبسا ،ندیگنج ياج

؟دوشیمن هدید تهابش هنیزگ مادک تیب ود نایم يزاسریوصت رظن زا-23

تشگ دالوف هوک هگمزر همهتشد هب دمآ هوک نینهآ نآ وچ

تسا هدش نشوج خرچ ششوپ نامهتسا هدش نهآ هوک نیمز یتفگ وت

مشچرهز زا شراک هتخاس دش هکمشخ ز نمشد يور رب دید نانچ

يوا مشچ دروآ مشخ هک يدیدنيوا مشخ زا وش ناچیپ و زیهرپب

نید هاش ار ریشمش تخادنیبنیرفآناهج يادخ مان هب

یلهاک شیازغ ردنا وا درک یلع نآ ریشمش تخادنا نامز رد

لیئربج وا تسد رب هسوب دزبلیفهدنژ نآ كاخ رد دیتلغ وچ

سوب داد وا تسد نامز نآ رهپسسوبکشا ۀنیس و رب رب دزب

؟تسا هتفر راک هب موهفم کی رد تیب ود زا هورگ مادک-24

تسا نشور ،نخس نیا نادرخب رب هکتسا نمشد یکی ،یناهن رد ارم

هاوخداد ندیشورخ دمآربهاش هاگرد ز کیاکی هگنآ مه

درخ تسکشب گرت شرس رب دزبدرب تسد رس واگ هزرگ نآ رب

دنب هب شدرک دنوامد هوک هبدنون نوچ ار كاحض دروایب

رازه دش نمجنا نایلاس وا ربرایرهش ناهج رب دش كاحض وچ

بل ود يداشگ نودیرف مان هببش و زور ار كاحض هک دب نانچ

دندناشنب شنانرادمان ربدندناوخ وا شیپ ار هدید متس

گرتس و ریلد ،يداژندب يوگگرزب شناد هب و یکدنا یلاس هب
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.دوشیمن هدید زاجم ..................  ۀنیزگ زجهب ياهنیزگ چیه رد-25

درخ هن دش نمجنا وا رب یناهجدرگ درم نوردنا شیپ تفر یمه

هاوگ ردنا رضحم نآ رب دشاب هکهاشداپ ار هواک سپ دومرفب

يوا راتفگ هب اهلد دیدرپسيور دیداهن خزود يوس همه

ياپ هب رضحم درپسب و دیّردبياج ز نازرل تسجرب و دیشورخ

؟دراد يرتمک یکیدزن »ناگناوید مان دش هدنکارپ / ناگنازرف نییآ تشگ ناهن« تیب اب تیب مادک موهفم-26

منادنخس و رورنه هک اریزنادان مدرم ز مروخ مانشد

تسیبجعلاوب هچنیا هک تریح ز هدید تخوسبنسح ۀمشرک رد وید و خر هتفهن يرپ

راوخ لقاع و دنمجرا زیمتیبرایسب ناهج رد تسهداتفوا

دنهدن ناتسآ رب هر طلغ هبار شناد لها و ردص رب هلفس

.دراد دوجو زاجم ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-27

درخ هن دش نمجنا وا رب یناهجدرگ درم نوردنا شیپ تفر یمه

يرواد ناتساد نیدب دیاببيرکیپ اهدژا رگ و یهاش وت

رازه دش نمجنا نایلاس وا ربرایرهش ناهج رب دش كاحض وچ

مرس رب یمه دیآ شتآ هاش زمرگنهآ درم نایزیب یکی

؟تسا »نتشادن رواب و ندرکن هّجوت« ینعمهب هنیزگ مادک رد ،هدش صّخشم تمسق-28

ویدخ ناهیگ سرت زا لد هدیربوید نادرمیاپ ياک دیشورخ

شپت مباین شتآ هوک نیزکشهد یکین نادزی يورین هب

اشداپ زا مشیدنا رب زگره هناوگ ردنا رضحم نیدب مشابن

میروآ گنرد ینامز ردیا دوخمیروآ گنج هب ناش هگمزر نیرب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »وغ ،يارد ،یلاوخ ،رضحم« ناگژاو يانعم-29

هدنرپ یعون ،کتپ ،اذغ ،هاگشیپهلان ،ندمآ ،بیعیب ،روضح لحم

شورخ ،کتپ هبرض ،ماعط ،روضح نامزدایرف ،ناوراک گنز ،تشروخ ،همانداهشتسا

؟دراد دوجو هفاضا کف ار هنیزگ مادک رد-30

بل ود يداشگ نودیرف مان هببش و زور ار كاحض هک دب نانچ

تسار تشپ دنک یهاشداپ رد هکتساوخب ار نارتهم يروشک ره ز

تسا نمشد لد هب ار نیرفآناهجتسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب

دناوخ داد يوس رسارس ار ناهجدناوخ دایرف و دیشورخرب یمه

.تسا هتفر راکهب »هدیشوپ و هدنژ ،مهس« ياههژاو زا یکی داضتم..................ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-31

بیهم یهایس و گرزب یبیلصبیلص نوریب دروآ و سوک دزب

بطر وا رب تمکح و تمحر بآ هب هتسراخس همه شرای و تعاجش همه شراخ

راک هب دیاین هنهرب رب یمهراذگنهآ ناکیپ و ریت ارم

نبز مهاوخ دنگفا ون يراک وچنخس رسکی میسرپ روتسد ز
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؟دیباییم ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-32

لیعربج وا تسد رب هسوب دزبلیف هدنژ نآ كاخ رد دیطلغ وچ

شنت رس یب ياپ زا دروآردشندرگرب غیت دزب رفنضغ

دیدن اما يروتسد تساوخ وزادیود تصخر رهب یفطصم رب

برح داتفه دندومن در مهزبرض بادآ رد رهام ود نآ نینچ

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

و نتشاذگ -نیجع و هتشغآ -یتساران و لغد -ریش و رفنضغ -هدنشخب و لذاب -يروتسد و تصخر -تشونرس و اضق -دابآ و رومعم -نتخیرگ و بره«

»تهج و رحب -نداد هزاجا

راهچهسودکی

؟دنتسین انعممهً اقیقد هنیزگ مادک ياههژاو-34

هگمزر ،هکرعم ،هاگدروآهزرُگ ،لاپوک ،کتپ دنغرا ،مژد ،نایژویرغ ،شورخ ،وغ

.تسا هتفر راک هب قارغا ۀیارآ ، .................. تیب زا ریغهب ،ریز تایبا ۀمه رد-35

دنلب خرچ تسد ارم ددنبن؟ دنبب متسر تسد ورب تتفگ هک

بایسارفا مان دونشب رگابآ يایرد وچ نهآ هوک دوش

یهّرف و شناد دش رود وا زایهس ورس يالاب دروآ مخ

تشه تشگ نامسآ و دش شش نیمزتشد نهپ نآ رد ناروتس ّمس ز

..................زجهب هتفر راکهب تسرد »روتسد« ةژاو فدارتم اههنیزگ ۀمه رد-36

ریزو شدوب هک دبوم رازفارس ریبد دش وا شیپ ات دومرفب

تسوا رای دنوادخ تسوا نیعم تلود تسوا رادتسود ناهج هاش هک نآ رهب زا

دشاب هک دنلب نوچ وا مرخ دشاب هکش اب هک یهاشداپ

نشور مشچ زا ار روک رتهب هچنم زا تسیچ یهاوخ نذا اتفگب

؟دزادرپیم همانهاش تیصخش مادک فیصوت هب ریز ترابع-37

».دراد هتشارفارب ار شفرد و تسا تکرح رد »هاش كاّحض ز هنیک ز رپ شلد« هاپس شیپ ،رهشناریا هب یشکرکشل رد«

هواککنارفنیتبآنودیرف

..................زجهب دراد دوجو »مخز« لداعم ةژاو اههنیزگ ۀمه رد-38

»تشرد مخز هب مروز شیب نامهتشپ تشاد مخ هچ را خرچ تفگ ارم«

ریش هزرش نوچ هتشک دش مخز کی هبریلد ِدرُگ تسیب و دص و رازه

سوک مخز ِهگ دشورخ رب اجکسورخ و نایکام دش هدرک نیا نوچ

تسود ،مدرم مشچ هب دیامن هکتسا رتب ینمشد ِنادند ِمخز

نشوج همین ود دنک شمخز کی هبغیت دنز نمشد نشوج رب رگا

؟دشاب ریز ياههژاو زا يرتشیب دادعت يارب یبسانم یناعم دناوتیم هنیزگ مادک-39

»يدرمیاپ ،روحسم ،كرا ،قلطم ،اهد ،می«

نیگمهس ،هعلق ،ینامداش ،رحبهتفیش ،ینامداش ،رایشه ،ایرد

نتفرگ ناسآ ،ندش اهر ،شوه و یکریز ،هعلقژد ،ایرد ،دیق و طرشیب ،بوذجم
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؟تسا هدش ینعم تسرد هدش صّخشم ةژاو هنیزگ مادک رد-40

)درک دنلب( اپ درشفیب ندیرب رس سپاشگ ربیخ تسد سپ تخارفارب

)سنوم( یلع قح تردق می گنهنیبن ّیصو ،رفنضغ عاجش

)یصخرم( دیدن اما يروتسد تساوخ وزادیود تصخر رهب یفطصم رب

)نیگمشخ( وجگنج هش دمآرب ششیپ هبور درک نایژ ربژه يوس هب

.تسا هتفر راک هب مهس ةژاو فدارتم ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-41

رترب چیارهب هس رب مهوتششخب تسا هرهب هس رب ار هرهب یکی

مورب نامیلس کلم ات و مدنبرب تخرتفرگب ردنکس نادنز تشحو زا ملد

دنتشادرب دابآ مرب زا لددنتشاذگب میب زا هناخ همه

اسرت درب دسح لد هب وت زا اتهراومه شاب سرت و تعاط اب

؟درادن دوجو تیب مادک رد »ندش هدامآ« لداعم-42

تسب تدیابب ار یگدنب نایمتسه نوچ ار وا سک دنادن ندوتس

دوب رادناهج هار و نییآ هکدوزف رهوگ و تسب الط ار نایم

تسبرب رمک یهاش هبتسشنرب ردپ تخت هب دمایب

دیب رادناهج هانپ رد همهدیب رادیب و دیراد هتسب نایم

؟دوشیم تفای ییالما طلغ تیب مادک رد-43

دوش نایتشآ رد و دیآرب سفق زا غرمدنوش قرفنم مه ز مسج و حور هلمجلا یف

دوش ناخد مه دحل هب دتفوارد شتآام راک قسف و دوب تیصعم و مرج رو

دوش ناور ِنیرق ضرع رهب ز اهنتار قلخ فانصا هک زیختسر زور ات

دوش نابداب یب و دنامب لما زا زیندوجو یتشک دتُف كاله ۀطرو رد

؟تسا تایبا مادک رد »داضت ،زاجم ،صیخشت ،سانج« ياههیارآ ِبیترت-44

تساخرب تماق و دق زا زان هب هک شکرس ورستلجخ زا تفرگنرب اپ وت راتفر شیپ )فلا

يوب هب ددرگیم هزات مناج هک يدوب اجک اتتسا مّرخ داب هچ نیا قوشعم يوک میسن يا )ب

متسشن اههناخ رد شلامج ةولج یپمداتس اههچوک رس شمارخ ندید یپ )ج

عاطم هدنب شیپ وت مکح و معیطم نم هکمنادرگب رس وت مکح طخ زا هنوگچ )د

فلا ،ج ،ب ،دج ،د ،فلا ،بد ،ج ،فلا ،بج ،د ،ب ،فلا

..................زجهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد »کیاکی« ةژاو-45

شوپ هنیگنلپ يرپ ناس هبشورس هتسجخ دمایب کیاکی

تسد هب رز یسرک نارگ نآ تفرگتسشن ياج ز دمآرب کیاکی

يوردنا دیسر یگنت هب کیاکیيوگ و تفگ نیردنا بسا تخات یمه

دوز هک اتفگ و داد ارم کیاکیدوب همان دص هاش ردنا تسد هب

..................زجهب دناهدش ییانعم لّوحت راچد اههژاو ۀمه-46

ابیزانعراشامتترضح
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؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »ندرپس« ةژاو يانعم-47

دیرمشب ناگتسخ نیا و دیدرگبدیرپسم ناگتشک نیا و دیزاتم

یسک رگید هب ندرپس دیاببیسب دشابن مگنرد دوخ رگم

مروشک و رتخد ار وت مراپسمرس يرآ ردنا رهپس نادرگ هب

ار هماخ یسب ،بّکرم و تاودار همان نیهم نآ درپس رگید هب

48-

؟تسا هدمآ تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم

)نیگمشخ( نایژ ،)گرزب( هدنژ ،)ندش زیوالگ( نتخارفارب ،)لاپوک( هزرَگ ،)رازیب( ریفن ،)دوخهالک( ربگ ،)هبرض( مخز ،)سَرَج( يارد

راهچهسودکی

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-49

»)برغم( نارواخ ،)ندرک دنلب( نتخارفارب ،)یتسس( یلهاک ،)رادنامرف( رومأم ،)دنمجرا( تّزع ،)سیلبا( نمیرها ،)داژن( رهوگ ،)ریش( رفنضغ ، )بیهم( هدنژ«

راهچهسودکی

؟دنکیم یفّرعم ار همانهاش تیصخش مادک ریز تایبا-50

دندناوخ یمه شبسا رَویب همه«

ماتس نیّرز هب يزات نابسا ز

دندنار يولهپ رب مان نینچ

»مان دندرب هک رَویب دوب ارو

نودیرفكاّحضهواکنیتبآ

؟دوشیمهدید يرتشیب ياههیانک تیب مادک رد-51

رمک ددنب هک لوا هنیک رب هکرظن هدوشگ نادیم ناریلد

نیک نادند هب نادند دییاخبنیمز رب اپ هوک نوچ درشفیب

اپ درشفیب ندیرب رس یپاشگ ربیخ تسد سپ تخارفارب

لیئربج ،وا تسد رب هسوب دزبلیف هدنژ نآ كاخ رد دیتلغ وچ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يورهبور هدش هتشون ۀیارآ-52

)هیبشت - هیانک( وس ود زا زاب دندرک هلمح مه هبوزرآ دهاش خر دومنن وچ

)داضت - يراعتسا هفاضا( مه يور رب دنتسب حلص ردمه يوس لد نیک زا دندیود

)هیانک – زاجم( نید هاش ار ریشمش تخادنیبنیرفآناهج يادخ مان هب

)هیانک - هیبشت( درگ دناشفارب شربا تخیگناربدربن رهپس نآ ورمع هگان هک

؟دراد هارمه هب ار »هراعتسا ،هیبشت ،هیانک ،قارغا« ياههیارآ تیب مادک-53

درک ناوتیم ریثأت ،گنس لد رد هلان زایبیصن ار وت بئاص ،تسه رگا قشع درد زا

دش بارخ تعاط ۀناخ و ربص داینبدش بآ گنس لد هک مشتحم شوماخ

؟ددرگرب راب دنچ نوخ هب هتشُک مین هکملد غرم تسا هنشت لََجا غیت بآ هب

دنکیم ناج دص هب شلعل تمیقنسُح رازاب رد لقع ّيرهوج

..................زجهب دناهدش ییانعم لّوحت راچد اههژاو ۀمه-54

باکرروتسدبانجخوش

؟تسا هدشن ییانعم لّوحت راچد هژاو مادک-55

دنگوسفیثکلاچخیفرخزم
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و افعتسا لاجم دشابن بوصنم دمع و دصق هب هک هاگره و دوب دناوتن موصعم و نوصم ّتلذ و وهس زا سک چیه هک دناد یتسارف بحاص ره و ...«  :نتمرد-56

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ   »تسا رت خارف هچ ره نآ قحاول و عباوت ردنا ّینأت

راهچهسودکی

؟درادن دوجو »حیملت« هنیزگ مادک رد-57

تسکش ینیبدوخ بابسا دش بوختسکش ینیچ ۀنییآ اضق زا

سرد ،راد رب دنک ناراّیع وچ واکسرتب نونکا درک هبوت قشاع هک نوچ

يرکیپ عیدب وت نوچ ، ییوکین هب دنکن تبيرزآ تمایق هب ات ، دوب رگ و دوبن دوخ

اهدژا هب دهد ار ناهنگ یب زغم هکنآ تلود كاله دیآ يا هراپ تسوپ هک

؟تسا هدش هتشون تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-58

»)نیگمشخ( نایژ ،)ترسح( غیرد ،)تسود( یصو ،)كاپ( صالخا ،)وفت( ودخ ،)هنهرب( تَخل تَخل ،)ناهاوخ( بلاط ،)زاوآ( نحل ،)هدش هتخاس( عونصم«

راهچهسودکی

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-59

،)يراددوخ( عانتما ،)میب( مهس ،)نتفوک( برض ،)دنجریب رد ياهیحان مان( فسوخ ،)یخس( لذاب ،)ندرک اهر( نتشاذگ ،ً)اروف( نامز رد ،)بارطضا( ندیپت«

)هتسب ولج ۀماج یعون( ابق ،)ریسکا( ایمیک

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-60

برح ناریا هاگدروآ ۀنارک زا و دندز ویرغ ،نایژ ناربژه نوچ نانز لبط ،نامز رد .تخادنا نیمز رب ودخ و دزب نارومعم رب بیهن ،نادبهپس نحل زا کلم«

» .دندرازگ دازآ نادبهپس گنچ زا ار کلم و دندیمدرب

راهچهسودکی

؟دنراد )صقان( ناسمهان سانج و داضت ياههیارآ بیترتهب ریز تایبا زا کی مادک-61

دنکیم شقنم بش ره نوخ هب ار تیوک كاخبآ رب یشقن دنزیم ات منمادرت ةدید )فلا

دنکیم شّوشم تفلز یلو درادیم عمجفطل هب نانیکسم ياهلد دوخ وت شخب ناج لعل )ب

دنکیم شغ ياهعرج يوب هب یفاص یفوصهعموص ردنا هک هد شغیب بان بارش ناز )ج

دنکیم شش ره كرت ناملس هک  آزاب نم كرت باجح دش منید و لقع و شوه و ربص و گنن و مان )د

ج ،فلاب و دفلا ،جد ،ب

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد اههژاو ینعم هب هّجوت اب-62

)سابل( ابق ،)تصخر( يروتسد ،)هریخ هاگن( مشچ رهز)بیعیب( هّزنم ،)ششخب( وفع ،)سرت( مهس

)برقم هتشرف( لیئربج ،)ریش( رفنضغ ،)سوسفا( قیرد)نیشناج( یصو ،)ندیسرت( ندیپت ،)ندیخرچ( دیطلغ

؟تسا طلغ هژاو دنچ ینعم ،تسرد يالما هب هّجوت اب-63

ترضح بقل(اشگربیخ ،)كانسرت( نیگمهس ،)یگنج لیاسو( برح ،)دمآ دیدپ( دیمدرب ،)راظتنا( ندوشگ رظن ،)ریش( ربژه ،)ریزو( روتسد ،)هزاجا( تصخر

)هچراپ( ابق ،)درشف( دییاخب ،))ع( یلع

1234
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.تسا دوهشم یسامح رعش ياهیگژیو زا یکی  ..................زج هب اههنیزگ مامت رد-64

دنمک زا تسجن شرایدنفسا هکگنچ هب دیآ رد متسر ریبدت هب

تسود هک نک نانچ ارادم ار وا سپتسوپ دنک ناوت تصرف هب ار ودع

تسرپوداج درم زا زج دنادنتسه دنیوگ هچ ره نخس وداجز

رهز رود زا دنادرگ رادیدپرهب ریش زا دراد یندروخ رگا

باتش رپ منک ار یگتسهآ هکباوخ هب میامن ییاهزیچ بش هب

دسر دب ترس رب ات هنوگ نادبدب باوخ نآ بش مدومن نم ار وت

شتشامگب هدننیرفآ نامهشتشادرب غرمیس هیام نارگ

دنمجرا ار غرم ُدب راوخ ارمدنلب ورس وچ ار وا درورپب

؟تسا هدماین لک هب هنیزگ مادک رد »شفرد ،ویدخ ،نادرمیاپ ،گرتس« ناگژاو فدارتم-65

میظع كانزارد یهار هنوگچ )فلا

هار دباین وردنا للخ هک یتمکح هب )ب

تمغ ندیشک راب زا دمآ تقاط هب ربص )ج

دیشک برغم رس رب ملع هکنآ )د

وت رب وا رکش گرزب تسا یماد )ـه

ناراکتمدخ اب هدمآ دمد حبص ات )و

راخاراخ و دنک  بالیس رسارس همه

قریب نایم ناز دنداشگ هام و رهم ز

ینم دص گنس و هبح دنک تمواقم دنچ

دیسر بصنم هب هیاپ نیزا شیاپ

ار شماد دهج و دجب راذگب

نایاشگ هزور اب هدش رد دوش ماش ات

و ،جج ،فلاو ،ـهد ،ب

؟تسا ریز ياهتیصخش زا کیمادک فیصوت رد بیترتهب ریز تایبا-66

تشگب ناوارف یتیگ درگ ناهن« )فلا

زوی وچ هتسب دندرب و دنتفرگ

ناهگان ار وت مدربب هشیب ز« )ب

ار هیامنارگ نآ تشکب دمایب

تشد هداس رب هچ اراخ هوک رب هچ

»زور كاّحض دروآرس ،رب وا رب

نام و ناخ زا و ناویا هدنزیرگ

»ار هیاد نابرهم نایزیب نانچ

هیامرب – نیتبآهواک – كاّحضكاّحض – هواکنودیرف – نیتبآ

؟تسا هدماین هنیزگ مادک رد »لغد ،برح ،یلهاک ،مشچ رهز« ناگژاو فدارتم-67

نابضغ دهاش راذع رب قرع وچمهیلآل داتف وا من زا خرس لگ رب

لسرم ربمیپ دمحم تشگ ود نیزکيامرف یتسار وا ردپ وز یتسارب

گنرد يراک هب درکن زگره هکگمچزت نژیب نوردنا شیپ هب

يارس ود ره هب هرهب میباینيادخ مشخ و ریشمش مخز دوب

؟دوشیم تفای ،ریز تیب رد یبدا ياههیارآ هورگ مادک-68

»ار ماخ دشابن شزوس نخس نیا يوگ ناگتخپ ابدهجیم شتآ مربا ز و دوریم مکشا  ناراب«

ماهیا - قارغا - سکوداراپ - هیبشتداضت - هیانک - هراعتسا - هیبشت

ماهیا - سکوداراپ - هیبشت - ریظنتاعارمداضت - قارغا- هراعتسا - ریظنتاعارم

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-69

)نابیرگ( بیج ،)مشچ( هدید ،)الاب( نود ،)همیخ( هگراب ،)اشامت( جّرفت ،)يدرمناوج( مرک ،)زپشآ( ریگلاوخ ،)دوخهالک( گرت

راهچهسودکی
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