


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هشتم - پرواز - 

تستی

..................زجهب دراد یناسکی دربراک اههنیزگ ۀمه رد »واو« فرح-1

يرادیم نارسپ نیز افو و رهم عمطيور هچ ز رخآ ییوت لد يا هبرجت ردپ

هچ ینعی ياهتخانشن هبترم نیا ردقياهدش نایادگ روظنم و ینابوخ هاش

وگب اعد ضرع و تمدخ يادا زا دعبدوب رذگ تلود رد نآ رب ترگید رگ

وت ياضر تهج زا منزیم شقن همه نیادنمه روخرد هن هچ رگ یم ماج و دهز هقرخ

..................زجهب دراد دوجو يرابخا عراضم اههنیزگ ۀمه رد-2

دوب هلاون نیا مرک ناوخ ز ام ّيزورمادم مروخیم نوخ هدکیم ناتسآ رب

نم زاین و زوس و هنابش یتسم مهدوریمن يراک وت زامن زا وچ دهاز

نهد رد درک رز ةدرخ شابص دابیتیاکح لگ تخُر ز ابص اب تفگیم

وت هایس مشچ ةویش يادف ناج يامارخ نورب دح زا دََربیم همشرک سگرن

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک »درآ ورف رس هک سک نآ رس رب اما دراب جات نامسآ زا« ترابع رد-3

بسانتعجسناسمه سانجزاجم

..................زجهب تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد »واو« عون-4

یشاب لکشم ۀّصق نیرد زور و بش رگفازگ هب ایند هّصغ دربب ترمع دقن

یسفق ریسا هک یغرم وت وچ دشاب فیحنز یبوط رجش زا ریفص و اشگب لاب

نهاریپ دیرد دوخ رب و دش نورب دوخ زيراداوه رد هچنغ ابص داب دیسر

مریگ رغاس و هزوریس لصاح مهد هکمریبدت نآ رد زورما نم و تسا دیع زور

؟تسین »هبهبشم« تیب مادک لباقم ةژاو-5

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

)بش(  مدیربب لد ماک ز تناهد رود هب عمطمتسبن رمع زور هب تفلز ِبش رد دیما

)تماق(  مدیسرن تتماق نامارخ ورس درگ هبملامش داب نانعمه تبلط رد هچرگا

)نمرخ(  متسکشن دهع هک تزیزع ياپ كاخ هبداب هب داد وت مغ مرمع نمرخ هچرگا

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدش هتشون ییانعم ۀطبار-6

)داضت(  زونه مماخ وا قشع ناگتخپ نایم ردنم هک نوگشتآ بآ ناز هد هعرج کی ایقاس

)فدارت(  قیرط چیه هب هر میدربن تسود هب ام هکریخ تلالد دنک ات یلد لها تساجک

)نّمضت(  فد و گنچ هب مدنز یم فرط ره ز ياهچبغُمکنآ هفرُط و نیشنهشوگ يدهاز لایخ هب نم

)فدارت(  عادو هبوت قیفر يا دیسر هداب فیرحرایب هناغم یم سب مایگناخ بارش

؟تسا هداتفا قاّفتا »ریمض شهج« هنیزگ مادک رد-7

نک كانمغ وید رکشل لدارم تدابع رد هدب یطاشن

نک كالاچ ۀتسیاش لامعا ردنک كاپ ارم نایصع ز یهلا

نک كانسوه منامغیب نوچ هنیگدنب رب مزع هدب ار ملد

نک كابیب زور نآ رد ملوه زتسار تسد رد همان هدب مرشح هب
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؟تسا هدش هدورس یبلاق هچ رد مهدجه سرد نایاپ رد »یهلا« رعش-8

لزغيونثمهدیصقهعطق

؟درادن دوجو لعف مادک ریز نتم رد-9

و دنک رادیب ار نامسآ نارتخا ات دناوخیم ار وت زیگناروش ياهلزغ زا دنچ یتیب شکلد ییادص اب ناهاگماش ره ام يامنهار هن رگم :تسا هدورس هتوگ«

».دناسرتب ار تشد و هوک نانزهر

يرابخا عراضمیلقن یضامیمازتلا عراضميرارمتسا یضام

؟درادن دوجو يروتسد شقن مادک ریز تارابع رد-10

»ربم دای زا / دتسیایم هیاس رد هناروبص هشیمه هک / مه ار نادغارچ اّما / نک يرازگساپس / شاییانشور رطاخهب / هلعش زا«

تفصدیقهیلافاضممّمتم

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز ترابع رد-11

»درآ ورف رس هک سکنآ رس رب اّما دراب جات نامسآ زا«

هراعتساعجسزاجمهیبشت

؟درادن دوجو »هیانک« هنیزگ مادک رد-12

دشاب نطو اب هتشگرس لد ار بیرغيرآ دوریمن رس زا وت يوک ياوه

دش دهاوخن نوگرگد و تسا ینامسآ ياضقدش دهاوخن نوریب رس ز نامشچهیس رهم ارم

دش رِخآ رات بش راک هک يآ نورب وگبیغ ةدرپ فکتعم ُدب هک دیّما حبص

دش هچ ار نارای داتفا لاح هچ ار ناسانشقحیتسود قح تشاد يرای هک دیوگیمن سک

؟دوشیمن هدهاشم »فطع فرح« تیب مادک رد-13

متفگ اطخ نیچ زا نخس تفلز اب هک نآ يازجدیابیمن منیز مک و تشگ نوخ مرگج

میرب تاماط ةداّجس و یماطسب قلدرفس دروآ هر هب ردنلق نادنر يوس

میزادنا رگید کلم هب ار دوخ ات هک ظفاح ایبزاریش رد دنزویمن یناوخشوخ و ینادنخس

مه رابب یکاخ نم رب فطل ربا ياتسوت نسح ضیف لگ و هلال يور بآ نوچ

؟تسا هدش هراشا یتعیرش یلع رتکد راثآ زا یکی هب ریز ۀنیزگ مادک رد-14

تشادن ندش اشامت لیم و دوب هنییآگنس ساره زا یلو فاص هچرگا اهلد

تشادن ندش ادرف تأرج و دوب هدنام بشتشادن ندش ایرد ینعم بآ وت زا شیپ

تشادن ندش ادیپ ۀنیمز یلو وتیبراهب هناش نیمز قیمع رد دوب مگ

تشادن ندش ابیز ةزاجا فلع ?یّتحراهبیب كاخ نآ هتخوس ریوک نآ رد

؟دوشیمن هدید لعف ياهنامز زا کیمادک ریز ترابع رد-15

قوتاپ هک اجنامه ،دوب هتسشن هناخهوهق يوکس يور لکآشاد زور کی .دننزیم ریت اب ار رگیدکی ۀیاس متسراکاک و لکآشاد هک دنتسنادیم زاریش لها ۀمه«

». ... دوب شایمیدق

يرارمتسا یضاميرابخا عراضمهداس یضامرمتسم یضام

..................يانثتساهب دراد دوجو »واو فطع فرح« تایبا ۀمه رد-16

مورب نامارخ ورس نآ يراداوه هبتقاط یب نت و رامیب لد اب ابص نوچ

منیورپ و هام میدن بش ره حَدَقو ماج اب هکظفاح زا هن ونشب نم ز يدنر و یتسم زومر

میرب تاقوا لصاح نیا زا هک تلاجخ سبدنکن يراک و لد دسانشن را تقو ردق

مه راوگشوخ یم ،تسا شوخ ناتب لعلمینکیمن يدنر و یتسم هب سک بیع ام
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؟دراد دوجو ،بیترتهب تایبا مادک رد »یتسرپسفن تّمذم ،يرادنتشیوخ هب هیصوت ،شالت ،تصرف مانتغا« میهافم-17

اوگ رب یگناوید هب دهاوخناوه ددرگ هریچ درخ رب رگا )فلا

تسین جنگ ،دوب لهاک هک ار نآ مهتسین جنریب دوس ناهج ردنا هک )ب

دنک راگنز ز ددرگ هک یغیت وچدنت درم لد رد درخ اب رنه )ج

راگزور نانچ دیاین سپ نآ زاراک ماگنه درم دوش لهاک وچ )د

ب ،ج ،فلا ،دد ،ج ،ب ،فلافلا ،د ،ج ،بفلا ،ج ،ب ،د

؟تسین تسردً امامت هنیزگ مادک لباقم ياههیارآ-18

)هیانک - هراعتسا( داتفارب ،داتفارد هک ره ناشکدرُد ابتافاکم رید نیا رد میدرک هبرجت سب

)سانج - هیبشت( ماخ توقای زا شلقن و راگن لعل زا شلقنکبس راوخشوخ زیت خلت گنرلگ ةداب

)سانج - ضقانت( درک تسناوتن ریت ،ارادم مد کی ،نامک ابرگدکی اب ناوج و ریپ تبحص دریگنرد

)هراعتسا - داضت( يدنکرب لصو تخرد مدناشنب رهم خیب وچدیآ دنمک رد مکحم هک نتشک ناوت هگنآ راکش

..................زجهب دراد زاین لوعفم هب اههنیزگ ۀمه لّوا عارصم-19

نک ام راک رد رظن کی ،تمحر زنک ام رای ار دوخ لضف ،یهلا

كاخ يوس يزاس اهشقن بیاجعكاخ يوس يزادنا تیور غورف

تسا رامشیب ياهگنر شنآ زاتسا راهب رد نادنخ وت قوش زا لگ

نم هب ار دوخ خر دنیبب هامنکش ،وم رس ز میاشگب نوچ

؟درادن دوجو لعف مادک ریز نتم رد-20

يدوزهب وا .دنزومایب ،دنتسنادیم زاورپ هب عجار هچنآ زا شیب دنتساوخیمن ییایرد ياهغرم رتشیب .دروخب رس نیرمت زا هک دوبن يداع غرم کی داب رذآ«

».دهدب تسد زا ار دوخ تّیبوبحم وا هک دوشیم ببس رکف زرط نیا هک تفایرد

يرارمتسا یضامیلقن یضاميرابخا عراضمیمازتلا عراضم

؟تسا توافتم تیب مادک رد »دش« لعف يانعم-21

باتفآ نیمز درگ تشگ یمهبآ دمآ ورف شتآ دش رب یمه

نمجنا لد دش نامداش وا زانم تفگ ار همان نیا مرآ رعش هب

ناهم و ناهک زا نیرفآ وربناهج ردنا دش يراگدای نینچ

ایمیک و غرمیس وچ دنام مان ود ره زوافو دش خوسنم و تّورم دش مودعم

:زجهب ؛دراد یموهفم تبارق ریز ةدورس اب تایبا ۀمه-22

»ینیبیمن مه ار اههراتس / ياهدیدن ار باتفآ هک رگا ینک هیرگ«

تسه هک نک سفن کی نیمه زا باسحتسدهب دماین ادرف و تفر يد وچ

تشخ و میشاب كاخ ام هک دیآربتشهبیدرا و هام يد و ریت یسب

ییوا ردناک دشاب زور نآ ار وتییوجماک رو يرب یتخس رگا

راک هب دیاین لگ ینچ ادرف وتراب هب دشاب زورما هک ناتسلگ

..................زجهب دوشیمن تفای »صیخشت« ۀیارآ ياهنیزگ چیه رد-23

دننمرب شوگ ناگمه و وت رب مشچ نمنم رعش و دهع نیا رد تسا ردان وت نسُح

دنمقر يروس لگ رب هیس کشم زا ییوگيور نماریپ وت نوزوم طخ ياهفرح

تسا هتسب ور يرپ نآ فلز نیچ رد لد هک رهتسا غراف نامیلس کلم ۀشیدنا زا بئاص

شتحاس ز هد يربخ مدحبص داب يالاصو ةدرپارس هب دهد هر هک ار ام
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؟تسا مادک ،بیترتهب ،ریز تیب رد هدشصخشم ياههژاو شقن-24

»تسا سب نوزفازور نسح نآ ار قلخ تمایق اترگهولجنودرگ زور ره یفسوی دزاسن رگ«

لوعفم ،دنسم ،لوعفم ،داهنمّمتم ،دنسم ،داهن ،لوعفممّمتم ،دیق ،داهن ،لوعفملوعفم ،دیق ،دنسم ،لوعفم

؟دناهدش ینعم یتسرد هبً امامت هورگ مادک ناگژاو-25

)سرت :مهس( )دیماان :بیاخ( )ناهاگن :کیاکی( )عاجش :مژد()هناد :هّبَح( )يزاسگنرین :سیبلت( )لحاس :نارک( )هقی :بیج(

)ناهد بآ :ودخ( )لکیه يوق رتش :َدنَون( )دنزرف :روپ( )ییاهر :ّصلخت()قاتشم :قیاش( )تورث :نّکمت( )یکیرات :اهد( )نانیمطا :تقث(

؟دیباییم ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-26

.دناشک ورف ّتلذم هب ار ترطف تعانم دسح ۀلمح هک راذگم

.متفا رود هب تیاده غارچ زا لالض و لهج تاملظ رد و مرازگب سوه لابند هب رس هک رادم اور

.مربیم هانپ وت سدقا تاذ هب راجنهان ياهتّیبصع و هنالهاج ياهتّیمح زا

.دنکشب مه رد ارم يرابدرب راصح مشخ بیهن هک راذگم

.دراد دوجو صیخشت ۀیارآ ..................  ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-27

میزادنارب شداینب و میزات وا رب یقاس و نمدزیر ناقشاع نوخ هک دزیگنا رکشل مغ رگا

مشکیم هآ نآ زا مرادن ياهنیئآتسوزرآ هولج ارم عبط سورع ظفاح

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

مینکب ییاج ز هراچ ار وت نارجه مغمینکب ییاعد و تسد یبش میرآ رب ام

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-28

)شاب هاگآ( راهنز - )گرزب( هجاوخ - )نارای( راصنا - )تسود( لیلخ - )تساوخ( تبغر - )کلام( رگیزرب - )یتساک( صقن - )اغوغ( وهایه

راهچهسودکی

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »واو« عون-29

یتخادنا بآ رب شوخ یشقن گنرین ایلاحتضراع گنر و بآ ام اب درک دهاوخ هچ ات

يرادیم ارم هک شهاگن راد نیا زا هبنکیل ناج يا تمدرک لحب و يدربب لد

يرادیم نارد هماج نانز هرعن ار همهغاب رد لبلب هن و تسَر تمغ تسد زا لگ هن

يرکاچ راهظا و نک یگدنب رارقادنرخیمن یهاش تکوش قشع يوک رد

؟دراد دوجو »داضت و يزیمآسح« ۀنیزگ مادک رد-30

شاب نادنخ و نیب هناورپ ششوک و لایخوش لدکیو نابزکی ینمجنا عمش وت

شخب راسکاخ نم هب ياهرطق رحب نیزياهدرب دوصقم برشم هبور هکنآ يا

شخب راهب میسن هب نمچ ۀقلح رددنرخیمن یقاس و دهاش هک نارگ دهز

شخب راوگشوخ یم هب ار کشخ دهز نیوشخب راخ هب عّقرم و نیچب یلگ یفوص

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-31

یسفق ریسا هک یغرم وت وچ دشاب فیحنز یبوط رجش زا ریفص و ياشگب لاب

میتفگ اعد ار تمالس تتسم سگرن رود هبمیتفگ الص ار ناتسم هک ییوجیم هچ ام زا حالص

مه راصح یلین دبنگ هدیشکرب نیوتسوا لدع ناگوچ ةدوبر نیمز يوگ

میوجیم هلایپ زا طایح میسن نم هکمیوگیم دنلب گناب هب و تسا شوخ مرس
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؟درادن دوجو »صیخشت« ۀیارآ ۀنیزگ مادک رد-32

شدنکنرب خیبز هک ،يورس تسَُرن نمچ زدمآرب مه هب ابص دید شتماق تخرد وچ

نادند هب رکشین وچ دنیاخب اهتسد ۀمهنیریش ناثّدحم دننیبب رکش نیا رگا

ییالابمه يوعد دنک هک دناوتنغاب سلجم رد وت ییابیز تماق اب ورس

میوگ وت ناگوچ مخ ردناک اهنت منم هننابوخ هم يا قارف مخز ینز هچ نم رب همه

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »واو« عون-33

مریم ششیپ و رس وا مدق رد مهن اتتساجک داد ناج هدکیم رد كاخ رب هکنآ

دشابن بَسَح اجنآ دجنگب بسن اجنیا تسا يدنر هب فرش و لضف ناشورف ناهج شیک رد

دنمک هب شدنبم و رادهیس مشچ نآ زا مرشداّیص يا ارم نیکشم يوهآ نآ شکم

رخآ راکب یمخت دوخ و رادرب ياهشوت تّمه زدنچ ات ياهشوخ ندوبر نانود نمرخ زا داب وچ

..................زجهب دراد دوجو طبر و فطع »واو« ود ره اههنیزگ ۀمه رد-34

نکرب لدز مغ خیب یلگ خر يداش هبنکش هبوت و تشگ زیگنابرط لگ و راهب

یتیافک يدرکن و یتشاد هیام دصتفر تسد ز ترمع و شناد هزره هب لد يا

هچ ینعی ياهتخآ ام هب غیت نایم زونایم ّرِس رمک و تفگ ناهد زمر تنخس

یتشک ِبل و یبل شون و یم هشیش کیداّدش توخن و مرا غاب هب شورفم

..................زجهب دراد دوجو طبر و فطع »واو« ود ره اههنیزگ ۀمه رد-35

دیمدن ییافو و رهم ،افص ناتسلگ زکدیشک زور هد هب و رمع زا دوریم ياهتفه

دومث و داع رب هن و دنام قنَع و جوع رب هن هکدنروخن ایند مغ و دنروخب ناتخبکین

رای تسه ود ره لد شتآ و مشچ بآ کیرز و میس و ربص ارم تسین رای قشع رد

دنام نابرهم نارای تبحُص و افوتسوا رد هچره و ناهج دنامن هک نکم افج

؟دراد دوجو »یمازتلا عراضم« هنیزگ مادک رد-36

درک هچ راگفا لد نونجم نمرخ اب هک هورحس دیشخردب یلیل لزنم زا یقرب

شوگانب نیمیس لدنیگنس تبشوه و تقاط و رارق نم زا درِبب

دراد ییاود زوسرگج و تسا قشع درددنتفگ نابیبط هب مدومنب نینوخ کشا

دوب لقعیال هلئسم نیرد لقع یتفمقارف درد ببس مسرپب هک متشگب سب

؟دراد دوجو یمازتلا عراضم لعف ،تیب مادک رد-37

دوب هلماعم نیا نم اب تایک تفگ هدنخ هبنک تلاوح ياهسوب مبل هب شمتفگب

دوب هتخوس ياهدزمغ لد زاب اجک اتدوب هتخورفارب راسخر و دمآیم شود

دوب وت يولهپ ز دوب ارم هک يداشگ هکنم لد دیاشگب ات ابق دنب اشگب

دوب قاس نیمیس یقاس دعاس ردنا متسدرادب مروذعم تسگب رگا حیبست ۀتشر

؟تسیچ »خاش لافطا« یمسا هورگ يروتسد شقن »هداهن رس رب هفوکش هالک ،عیبر مسوم مودق هب ار خاش لافطا« ترابع رد-38

هیلافاضمداهنلوعفمممتم

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-39

»يداش ۀلهله - هدشقالطا و قلطم - اراوگ و لالظ - يراگیب و هرخس - دوجو و مدع - رهوج و تاذ - نابایب و رهب - ناسنا يرهاظ تلصخ - تایح و یگدنز«

راهچهسودکی
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؟تسین »جّرفت« يانعممه »اشامت« هنیزگ مادک رد-40

ییاج دورن رطاخ يروظنم وت هک ار امییارحص هب دنتفر ییاشامت هب سک ره

تسار هک اشامت مزع میوریم کلف هب امتسار و پچ زا دسریم قشع زاوآ سفن ره

میوریم اشامت رهب فرط ره نالفط وچ امتسام يوناز ۀساک رادهنییآ مج ماج

تسا هدش كاغم رد دیشروخ مشچوت نشور مشچ ياشامتیب

؟درادن دوجو زاجم هنیزگ مادک رد-41

نم ز دناجنرب كزان رطاخ مجنرب روحبص وچ ددنخ ممغ رب مریم شیپ شعمش وچ رگ

اهراکیب دنریگب رگ لهبشاب مرگرس و ماج شکب یپایپ

وت يادگ دنکشیم تنطلس جات ۀشوگراختفا و رقف رس زا نوچ هک نیب قشع تلود

وربا نک بارخ یناهج و شوپب خر هک ینعینک باقن نیکشم لبنس ز ار گربلگ

..................زجهب تسا ناسکی ریز تارابع و تایبا ۀمه رد »راهنیز« ةژاو ینعم-42

.دنام ناما دندرپس وا هب نارگید هک هچنآ ات دشاب راوخراهنیز هک دیابن رادراهنیز

راّنلا َباذَع اّنبَر انِقَو راهنیز دب نیرق زا راهنیز

دمآ ترایز رهب نمادکاپ كاپ ناک دولآ یم هقرخ يا راهنز شوپب مبیع

دشاب نیگن ریز رد منامیلس کلم دص راهنز يرتشگنا مبای رگ وت لعل زا

؟دراد دوجو یفاضا بیکرت دنچ ».میزورَفایمرب شیوخ دوجو قمع رد ار زورون ییاروها شتآ ،شنیرفآ زور نیتسخن رد« ۀلمج رد-43

ششجنپراهچهس

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-44

ار تشد و هوک نانزهر و دنک رادیب ار نامسآ نارتخا ات دناوخیم ار وت زیگناروش ياهلزغ زا دنچ یتیب شکلد ییادص اب ناهاگماش ره ام يامنهار هن رگم«

».دناسرتب

راهچ ،جنپجنپ ،راهچجنپ ،جنپراهچ ،راهچ

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-45

تباوص ياورپ و شزرمآ ۀشیدنا دشابن هک مسرت و یسرپیمن شیورد

مَرَگوخ عبط دنک دروخبآ كرت یک لاس رازه مدوب وت مزب شون هعرج نم

يرادیم ادخ هب هر نیرد هک يدیما هب بایرد یلالظ هب مه ار هیداب ۀنشت

بیرق نیلاب و رتسب دزاس هراخ و راخ ز رگ مغ هچ ار ینینزان یهاش باجنس رب هتفخ

؟دراد دوجو یفاضا بیکرت دنچ ریز ترابع رد-46

».مجنسب زاورپ راک رد ار مدوخ ییاناوت تیاهن مهاوخیم نم .مشاب تسوپ و ناوختسا هک تسین مهم نم يارب :دابرذآ«

جنپراهچهسود

بلاق رد ییانغ تاّیبدا زا ،ياهتسجرب ياههنومن ،یسراف روصنم راثآ نیب رد و دباییم هار لزغ ياه هضوح هب هّیفوص تاحالطصا و نافرع« ترابع رد-47

؟تسه ییالما طلغ دنچ ».تسا هدیسر روهظ هب هّییاوکش و لزه ،ّهیدیمحت

راهچهسودکی
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؟تسا تسردان تیب مادک لباقم رد هدش هتشون ییانعم ۀطبار-48

)داضت(  ناور شایپ زا منکیم ار حور هک یسفن وگدوریم و دناوخ هحتاف و دمآ شسرپ هب هکنآ

)نّمضت(  داب هلالک نکش رد شتلود ِمیسن ز ناجتسملاع غارچ و مشچ تمچرپ هایس فلز

)بسانت(  دشابن برط گرب شرمع راسخاش ربلصاح شیتفلا دش لد مغ اب هک یغرم

)فدارت(  رخآ رادمرش یقاس ز ظفاح مبئات ییوگ وتدروآ شیپ لعل نوچ ییم دز وناز هام نوچ یُتب

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يورهبور کنامک رد هدشهتشون يانعم-49

)مجن( نکرب هم غارچ و يآرب رصق ماب هبرون دناشفیمن نارجه بش ةراتس

)يدوبان( میاهدمآ هار همه نیا دوجو میلقا هب اتمدعِ ّدح رس ِز و میقشع لزنم ورهر

)هجیتن( مه راهب و نازخ و هام و لاس لیدبتتسوا رود روط و کلف ۀجیتن زا ات

)هرفس( درک تراشا حدق رود هب دیع لالهدرک تراغ هزور ناوخ کلف كرت هک ایب

؟تسا داضت رد و بسانت رد تیب مادک موهفم اب بیترتهب »دشاب يراک هکنآ رگم ،تسا هدوهیب هشیمه شناد« موهفم-50

نان يارب تدابع جنک هن نالدبحاصدناهدیزگ تدابع جنک يارب زا نان )فلا

ینادان تسین وت رد لمع نوچیناوخ رتشیب هک نادنچ ملع )ب

رادرک شنتفگ هب دنامن روونشب ناج شوگ هب ملاع تفگ )ج

تشادن باوج ار قشع لکشمدرک لح )اههرگ( اههدقع دنچ رگا لقع )د

ج و فلافلا و دج و بفلا و ب

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-51

»)زاوآ( نینط - )وخ( تلصخ - )ماود( تابث - )رتم شش دودح تفاسم دحاو( گنسرف - )مجن( رتخا - )هتفاب( هدینت - )دنخشیر( هرخُس«

راهچهسودکی

؟درادن دوجو زاجم هنیزگ مادک رد-52

مدش رصب و عمس همه رس هب ات ياپ زامونشب شنتفگ و منیبب شنتفر ات

ار ادگ مرک زا دهد یهاشداپ نیگن هکنز یلع ۀناخ رد نیکسم يادگ يا ورب

تسا تجاح هچ امغی هب تسوت نآ زا تخر نوچتسام نوخ دصق ترگ تسین هّصق جاتحم

دربب اراد و ردنکسا یهاش تکوشوا رد ییادگ نیکمت هک هناخیم و ام

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يورهبور کنامک رد هدش هتشون ینعم-53

)روآطاشن( تسوت ۀنازخ رد توقای حّرفم نآ هکنک تلاوح بل هب ام ِلد فعض جالع

)شورخ و شوج( تسبب وه و ياه رد لاح و دجو لها ربعامس ۀقلح رد هک تخاس هدرپ هچ برطم

)هنوگ( تسا بغبغ قوط ریز ناج ندرگ شرازه دصفرط ره زک ماوت نادخنز هاچ ۀتشک

)نتخاس نوگرگد( یلّدبت ار نآ و هن یلّضفت ار نیاقشع نیرق لبلب و هتشگ نسح رای لگ

؟تسا »روثنم ،موظنم ،روثنم ،موظنم« بیترتهب ،راثآ مادک-54

اناریت ،نیریش و داهرف ،هناوید و ربمایپ ،بونج مجنپ ینوفمسفیاوطلافیاطل ،دابعلاداصرم ،رارحالاۀفحت ،یبآ قاتا

ناراب بش رد تخرد لثم ،همانیهلا ،ریوک ،یقرش - یبرغ ناویدناتسلگ ،هناوید و ربمایپ ،جنرت ۀخاش رب نوتیز دنویپ ،همانیهلا
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؟دوشیم تفای ییالما طلغ تیب مادک رد-55

تسیرآ رنه زا هک سک نآ سلطا يابق دنرخن وج مین هب تقیرط ناگنهرب

تسا بارش هلمج ناهج هک یبآ رس زا تسد میراذگن ات ایب تسا زبس

تخوسب هناگیب لد متفرب شیوخ زا نم نوچ تسا نم زوسلد هک تسا بیرغ هن ییانشآ

تخادنا ناوتیمن دوخ زا لزا ۀبیصن میوشیم هقرخ لعل یم بآ هب نونک

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-56

ۀمشچ ،اهوزرآ زبس روشک ،نامسآ تسا زاب نامسآ هب اهنت هار تسا مدع ۀنارکیب يارحص ،تسین چیه رگید ،هد راصح تشپ ،هناخ راوید زا نوریب ،ریوک رد«

»اهدیما و اهشزاون لالز و جاّوم

شش ،راهچتفه ،جنپتفه ،راهچشش ،جنپ

؟تسا تسرد نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-57

»)نابایب( ّرب - )مان( ءامسا - )يداش زا یکاح يادص و رس( هلهله - )يداش( حّرفم - )نامداش( فعش - )هتسب( دّیقم - )یفخم( هتفهن«

راهچجنپششتفه

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-58

ییایرد ناغرم ياوآ و هلهله .تفریم شیپ هب يریگیهام قیاق کی لحاس زا رود رتمولیک کی هب کیدزن .دیشخردیم ایرد جاوما رب الط دننام باتفآ وترپ«

».دوب هدنکفا نینط اذغ ندروآ تسدهب يارب

جنپ ،هسشش ،راهچجنپ ،راهچشش ،هس

؟تسا مه هب کیدزن هنیزگ مادک تیب ود موهفم-59

نک كانسوه منامغیب نوچ هن یگدنب رب مزع هدب ار ملد

میاهدروآ هانپ تفطل ۀیاس رد همه نیز نید يادعا اوه و سفن ،نیمک رد نزهر وید

نک كاخ مرس رب نآ تافاکمدوجس مراین رگ ترد كاخ هب

ار ام ِرس و اپ نیا وا درک اپ و رس یب نوچمییآ دوجس هب رس یب ،میرآ فاوط ياپ یب

نک كانمغ وید رکشل لدارم تدابع رد هدب یطاشن

رز لاز ةزرگ نوردنا گنچ هبرب هلمح ،رب وید رکشل نآ رب

نک كابیب زور نآ رد ملوه زتسار تسد رد همان هدب مرشح هب

زیخاتسر زور لوه مربب لد ز یم هبرشح هگرحس ات دنب منفک رب هلایپ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ رد-60

و ردغ - اتسور راصح - ماود و تابث - هرفس و ناخ - حّرفم ِحیرفت - روط و زرط - تمعن يرازگقح - فرص و ضحم - رایمزر و دابرزآ - تعیرش ياضر«

»دیما يرازگرانک - تنایخ

راهچهسودکی

؟تسا کیدزن ریز تیب مادک هب »دور ارف هک ات تسا شالت هب مد ره اریز / دزاس شرابغ هب لّدبم دناوتن كاخ ار حور« موهفم-61

منکفرب هدرپ هرهچ نیا زا هک یمد اشوخ منت ِرابغ دوشیم ناج ةرهچ باجح

تسشن انیم رب هک يدرگ زا تسا هدوسآ هداب للخ دزادنین لد يافص رد یکاخ مسج

شمراپسب وا يوک كاخ هب ات مربیم ،مراد حوریب بلاق

وا كاخ شنیرفآ ،نک اهر ناج وا كاپ ناج كاخ ناکاپ ناج

؟تسا مادک »لاعفا« نامز ،بیترت هب ،ریز تارابع رد-62

».مینزب ،مدرکیم لیصحت نآ رد هک ياهسردم هب يرس الاح و دیشاب هتشاد ار بلطم نیا«

رمتسم عراضم ،رمتسم یضام ،یمازتلا یضامیمازتلا عراضم ،رمتسم یضام ،هداس یضام

یمازتلا عراضم ،يرارمتسا یضام ،یمازتلا یضامرمتسم عراضم ،يرارمتسا یضام ،رمتسم یضام
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؟دوشیم هدید ریز تیب مادک رد »ناوتان کی يایؤر رد / :دیآیم خساپ / »؟تساجک تاهناخ« / :دسرپیم نکممان زا نکمم« ةدورس موهفم-63

راسکریز تسین هک نکمم تسه نکممان لاحم دیوج هک ره

)یگنر ۀشیش( انیم ششوک دیاین سب درمز تخت اب هکدناد درخ نتخپ وزرآ قیرط زا نکیلو

)هدوهیب( ریخریخ ددرگن نکممان درگ اناد درمتسا نکممان نتفای يریظن ار وا ناهج رد

تسا نتسناوت سپ ،نتساوخ رگدتسا نتسناد درم ۀیام ِرس

؟تسا تسردان ییالما رظن زا بیکرت دنچ ریز تابیکرت رد-64

ریفص ـ يراخ و تلذم ـ مچرپ و تیار ـ نامگ و کش و هبعاش ـ نیگنس راب و رزو ـ یعارز نیمز و تعیض ـ نشج و روص ـ راکبیرف و لغد ـ ینیریش و توالح«

»خارف هرفس و ناوخ ـ یتسس و لامها ـ كاپ و حّزنم ـ نانیمطا و تقث ـ دایرف و وغ ـ زپشآ و ریگلاخ ـ رارصا و حاحلا ـ شوارت و هحشر ـ زاوآ و

جنپراهچهسود

؟دنامادک ریز تیب ياههیارآ-65

»تسا رات نارجه بش و قارف زور ارچ هکینیب ار شطخ و لاخ رگا ددرگ تنشور«

سکوداراپ ،ماهیا ،هراعتسا ،لیلعت نسحهراعتسا ،زاجم ،داضت ،هیبشت

سکوداراپ ،بسانت ماهیا ،رشن و فل ،هیبشتداضت ،زاجم ،رشن و فل ،هراعتسا

هک میوج یمن یتلزنم و منیبن تصخر تّیمح بهذمرد ریصقت و لامحا هک منادرگ رد ار وا ات مشوکب لیح فیاطل هب هک مشیدنا یم :تفگ هنمد «  نتم رد-66

یتولخ قارف لاح رد ،يرآ تفگ ؟تسه ریخ تفگ ریش .تفر وا شیپ و تسج تصرف يزور ات دومن دعاقت ریش ترایز زا هنمد .موش بوصنم صرح هب

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ  ».قح دراذگ زا دشابن هراچ ار دنمدرخ :تفگ هنمد .تسا تقو تعاس نیا :تفگ .دیآ تسار

جنپهسراهچود

؟تسا تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-67

- )شورخ و شوج( هلهله - )هدننکدیق رد( دَّیقم - )نتشاگن( میسرت - )هعلق رود راوید( راصح - )کچوک ةرفس( ناوخ - )يدنسرخ( اضر - )نادان( تقامح«

»)فرص و صلاخ( ضحم

راهچهسودکی

؟تسین تسرد نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-68

)هریخ هریخ( ّرب و ّرب ،)نتفرگ ناسآ( هحماسم ،)ناقهد( رگیزرب ،)موق سیئر( ناخ ،)لاحهدوسآ( حّرفم ،)ّقثوم( دّیقم ،)هدنهد دادتما( دمُم ،)میب( لوح

جنپراهچهسود

؟دنوشیم هدید ریز ياهتیب رد بیترتهب هنیزگ مادک ياههیارآ-69

ار زورون بلاط دیاب ربص ناتسمز ربتسین هراچ ایند ياهیماکان ز ار نایوجماک

ار بآ دنادب تمیق ،دتفوا کشخ رب هک یهامسکچیه دنادن نم نوچ سفنمه رای رادقم

دراد نایم رد ؤلؤل هک ددرگ نآ زا حورجم فدصلد رد یتسود يراد وچ نمشد دنک تدصق ناج هب

دیادزب اهمغ همه ،يراد وت هک تشاشب نیودبیرفب اهلد همه ،يراد وت هک تفاطل نیا

دیوجیم بالق زا همعط ددرگ ریس ناج زا هکیهام ره هک ایرد نیا زا کشخ بآ هب نک تعانق

هلداعم بولسا ،سانج ،لیلعت نسح ،داضت ،هراعتسايزیمآسح ،هلداعم بولسا ،صیخشت ،بسانت ،داضت

سکوداراپ ،داضت ،هلداعم بولسا ،هلداعم بولسا ،يزیمآسحهیبشت ،هیانک ،لیلعت نسح ،يزیمآسح ،هلداعم بولسا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک يورهبور کنامک رد هدشهتشون يانعم-70

)هرفس( شروش زا و خلت زا يوشب لد يا زآ و صرح قاذمشیاسآ دهش درادن رورپ نود رهد طامس

)وهایه( زادنا كالفا دبنگ رد هلغلغ ایلاحتسا ناشوماخ يداو ام لزنم تبقاع

)هاگآ( ام مایپ ناناج رب هد هضرع راهنزيرذگب بابحا نشلگ هب رگا داب يا

)يدنسرخ( يرادیم نارظنبحاص تّزع نینچنیادشن زاب تنم هب ییاضر مشچ ۀشوگ
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