


 ادبیات فارسی یازدهم فصل هفتم

یتست - زاورپ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک »دننامب دنب رد ناشیا زا یضعب و يوش لولم ،ینک زاغآ نم ياههدقع نداشگ زا رگا« ترابع رد-1

مهبم ریمض ،يدنو :یضعبدنسم ،هداس :لولمهتسه ،يدنو :اههدقعهتسه ،يدنو :نداشگ

؟دراد دوجو يرتمک ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-2

.دنسانش دوخ سلخت زا رتمهم ار نارای سالختسا ناگمه هک دیاب نانچ

.تخاس ناوت اب حالص ثداوح عفد يارب براجت زا و دوب مناوتن نمیا هعقاو نیا زا نم

.یباین تسخر نادب ریمض زا و يرمشن زیاج نم بناج لامحا دشاب هدیسر لامک هب تلالم هچرگا

.دیازفیب ناتسود تقس و ددرگ رتیفاص وت تالاوم رد هدوتس تریص

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد »تقث« ةژاو تسرد ینعم-3

منکیم مدرم ِداز رگید راک رد عمط یکتسخن مراد ناحتما و يار نانیمطا هک نم

يدورس ناحالم دیوگیم هکنک رتهتسهآ جرخ تسین تلخد وچ

دیسر هشفنب يوس دورد يروس یم زوزاوآ دز يرب رابدور تشپ رب سک رس

رف  هدش مگ ارم تسا دورس يوک رس هبهمغن وک رس و دور و یم و قوشعم و نم

؟تسا توافتم ي دربراک هنیزگ مادک رد-4

.دندمآ دورف راولفاغ ... يدنتفگ هّقوطم ار ناشیا رس.داهن تخرد نادب يور تسد رد ییاصع و ندرگ رب یلاج

.رایسب يراکش يو رد و دوب هزن رازغرم و شوخ يدّیصتم ریمشک تیحان رد.دنک هچ ات مرگنیم و مراد هگن ياج نم ... تسا هداتفا يراک ار درم نیا

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-5

ار نارتوبک هچنآ زا نم :تفگ دوخ اب و دومن تبغر وا تقداصم و يردارب و تسلاخم و یتسود رد درک تدهاشم اهدنب ندیرب هب شوم يریگتسد غاز نوچ«

»ینغتسم راک نینچ نیا یتسود زا هن و دوب مناوتن نمیا داتفا

راهچهسودکی

؟درادن ییانعم یکیدزن هنیزگ مادک اب »رتیلوا باحصا دنب ندیرب زا ادتبا« ترابع-6

دناهدرم لد نارادهدنز بش هن دناهدرب قبس نادرم راثیا هب

لدب شیاج ار هداد دنیبن اتلمع و راثیا هب دبنج یک تسد

نامراثیا هدرک اهناج دوبنامرادید هار ودب دشابن

راثیا ناج و ادخ رس منکن را ملیخبيرتزیزع نم ناج زا و نم رس زا وت

؟تسا »نیمضت« ياراد و »حیملت« دقاف تیب مادک-7

دربب ام زا لد هک يراگن رهش رد تسینزاریش قشع دهاش نیا زج هب ارایرهش

درب دهاوخن رد ناعنک هاچ زا دوخ هام هنرگ وبوقعی دنک یط دیاب تسا نازحالا تیب تعیبط

درب دهاوخن رد نامیلس کلم فصآ زا نیگنوید میاد هک ناطیش نیا نارود ندش دهاوخ رس هب

متسب وت لاخ بیرف مدآ مدنگ هب لد هکيزور وت يور تشهب امغی هب تشگ مارح

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »رتاوتم ،ادر ،هَزن ،عماول« تسرد ینعم-8

هشیمه ،ادر ،افص اب ،اهناشخریپردیپ ،ابع ،اوهوبآ شوخ ،اههدنشخرد

هدنکارپ ،شوپالاب ،فاص بآ ،اههدیشخردیپردیپ ،هّبج ،عیسو ،ناشخر

ادبیات داستانى
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؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-9

و دونشب نخس نیا شوم .دیشک هطرو نیا رد ینامسآ ياضق ارم هک داد باوج .دنگفا هک جنر نیا رد ار وت ،قفاوم قیفر و زیزع تسود يا :تفگ شوم نآ«

».دوب هتسب نادب هقّوطم هک داتسیا اهدنب ندیرب رد دوز

کی -تفهکی -ششهس -جنپود -جنپ

؟تسیچ »هدناوخان نامهم«تیاکح يروحم مایپ-10

تعانقناتسود هب دامتعاییاّکتا دوخنواعت

؟تسا رتمک هنیزگ مادک رد »نیسپ ياههتسباو« دادعت-11

يراد وت هک ام لد دنناتسن زگرهدنناتس قلخ لد هک یتشهب ناروح

يراد وت هک الاب و تروص نیدب هن نکیلنادنخ بل و ناور ورس دوب رایسب

يراد وت هک اناوت نیمیس دعاس ابروز دوب هچ ار ام ۀجنپرس هک تسادیپ

؟يراد وت هک اضیب دی اب دنز هچ نکیلدندربب قافآ همه رد منخس رحس

؟تسا طلغ یگمه اههژاو مادک يالما ،ریز نتم هب هّجوت اب-12

تناید لامک و تحاس تعارب هب هک نآ اب ،دسانشب نادب راک ینشور و لاح تّحص هک دزاسن یتلیح کلم ات ،میاین نوریب تمهت نیا ّتلذم زا نم :تفگ لاگش«

».ددرگ رترهاظ مدخ و مشح ۀمه رب تحصانم و صالخا رد نم ناحجر و ّتیزم ،دوش رتشیب مزح دنچ ره هک مّنقیتم و مراد مامت یطَقِس شیوخ

تحاس ،ناحجرتحصانم ،مزحطَقِس ،تعارب نّقیتم ،ّتلذم

؟درادن دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-13

دیآ ناشفربنع ابس دشاب وا هک بناج نازکيراد یبناج وا اب وت متفگ ار حبص میسن

دیآ قاتشم بلاق اب هک تستفر ناجدیآ قاسیم رس رب نکش دهع نآ رگا

دیآ قاط رگا و تفج رگا يدرب ورگ وتمهدب تلاصو هب ناج دشکن تقارف رگ

دیآ قارحا همه رگ دوب عوبتم وت زوتسلخب نم زا دنک ناسحا همه رگ يرگید

؟دراد ییانعم طابترا تیب مادک اب »درک یم ار ناهاش راک یتال رد ،دوب لد ایرد مردپ«  ترابع موهفم-14

وج ۀناد زا نکم مدنگ ۀشوخ عمطورد زورما ینک یم ياهتشاک يد هچنآ

دکچ یم بآ وبس کشخ تسد ز اج نیاار لُخب هار دوبن ناشک یم يوک رد

ار وت دشاب سگم صرح ات قزر شالت ردتسیچ هک دنادیمن ار يریس وت مرش یب مشچ

تسا رتانشآ نهد هب ناشتسد و دنلفطهاوخم ناهج لها تّمه ز شهد مسر

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-15

.تسا هدش ضراعمالب يارآ سلجم هفیطل و هلذب و یفاّرح و ینابز شوخ رد

. تفرگ رارق زیم رس رب راقو اب و درک رازگرب ار یلومعم تافراعت تناتم لامک اب

.دنک يراذگ ساپس هبقرتم ریغ یگتسب لد و تّبحم زورب نیا زا تساوخ یم

.تسا هدمآ رد شندب بلاق روط نیا نم سابل هک هدرب راک هب يا هّقح هچ هک مدرک بجعت

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ هدش هداد ترابع رد-16

....دیازفیب وت دحا مرک هب تقث و ددرگ رتیفاص وت تالاوم رد هدوتس تریس و هدیدنسپ تلصخ نیدب تدوم بابرا تدیقع و تسا نیا تمرکم لها تداع

1234

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-17

.يدومن سوواط مد نوچ غاز رب وا نیهایر سکع زا هک.دوب هزن يرازغرم و شوخ يدیستم ریمشک تیحن رد

.دندمآ دورف راولفاغ ... يدنتشازگ راگزور وا تعواطم و تعاط رد.تشاد هناخ نآ یلاوح رد یغاز ،رتاوتم اجنآ نادایص فالتخا
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..................بیترت هب »هلداجم ،ماما ،اهد ،بیاخ« ناگژاو يانعم-18

هرظانم ،ادتقم ،لقع ،هرهبیبیتسود ،سیئر ،یکریز ،دیماان

اوعد ،ربهر ،یگنرز ،راودیمایگزیتس ،اوشیپ ،يدنمشوه ،سویأم

؟درادن تقباطم لباقم يانعم اب هنیزگ مادک ییالما لکش-19

سیئر ،ربهر :ناشیارسیتشآ و حلص :تحصانمهودنا ،جنر :رامیتکمک ،يرای  :تنوعم

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »منتغم ،غورف ،تال ،هزوح« ياههژاو یناعم-20

شزرااب ،هولج ،یتسدیهت ،ینید مولع لیصحت زکرمیتمیق ،ینشور ،وگروز ،هیحان

نادتمینغ ،ناشخرد ،زیچیب ،یهاگشناد مولع لیصحت زکرمهدش هدرمشتمینغ ،وترپ ،ریقف ،زکرم

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

،)رگشرامش( هکترچ ،)یندادتلهم( یلمهم ،)یگزره( يراگنلو ،)تنیط( داهن ،)یخس( لدایرد ،)سرت( بیهم ،)یکاپ( صولخ ،)رقف( یتال ،)ندشكاپ( تراهط«

»)هدعاقیب( لیب مدره

راهچهسودکی

؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-22

و تسا ممشچ هب کنیع توهبم و تام .میوگب هچ منادیمن ؛ماهدش گنگ ،ماهدرک مگ ار میاپ و تسد مه تخبدب نم ،هتفرورف هدنخ رد تخس سالک الاح«

».منکیم هاگن ار ّملعم هریخهریخ

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ریز تیب رد ً»امامت« اههیارآ مادک-23

»وت يور ّیلجت بش رد دنک اسآباتفآ رگا دشوپورف خر تلاجخ زا نیورپ و هام«

هیبشت – لیلعتنسح – حیملت – هراعتسا هراعتسا – هیبشت – هیانک – زاجم

امنضقانتم – سانج – لیلعتنسح – صیخشتهیانک – داضت – قارغا – زاجم

؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد »تّیمح ،عنص ،بیج ، رامیت« ياههژاو حیحص يانعم-24

یگنادرم ،ناسحا ،هماج ،تمدختریغ ،نتخاس ،هماج ۀیشاح ،دّهعتتّورم ،شنیرفآ ،هقی ،تظفاحميدرمناوج ،هدننیرفآ ،نابیرگ ،مغ

؟دراد دوجو یفاضا بیکرت دنچ ».میزورَفایمرب شیوخ دوجو قمع رد ار زورون ییاروها شتآ ،شنیرفآ زور نیتسخن رد« ۀلمج رد-25

ششجنپراهچهس

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »كرا ،تعفر ،روغی ،تتامش« ياههژاو ینعم-26

نادیم ،جوا ،تشرد ،تفوکرسوراب ،يدنلب ،كزان ،شنزرسژد ،ییالاو ،لکشدب ،تمالمهعلق ،رترب ،ربتس ،شهوکن

؟تسا مادک بیترت هب هدش صّخشم ياه هژاو ینعم ریز تارابع هب هجوت اب-27

هب نم و نم تسد هب ،يارسدورف داتسرف یم ار هدیسر ياه همان رصنوب .دننیبب بجاو تنایص وا بیسآ زا ار دوخ هماج و تسد و دننکن يزاب گس اب نادهاز«

تّیلها و دنا ناویح لاثما ناشوپ هقرخ هفیاط نیا تفگ و دیجنرب تسا تنطلس توطس هک اج نآ زا ناطلس .مدروآ یم باوج ریخریخ و مداد یم مداخ یجاغآ

».داتسیا کت هب نارازگ و تشگ نامداش داّیص و دنداتفا ماد رد هلمج نارتوبک .دنرادن تّیمدآ و

دیود نامارخ ،يدرم ناوج ،یگرزب ،تعرساب ،همدصداتسیا نیمک رد ،تقایل ،تبیه ،مارآ مارآ ،دنزگ

دیمارخ ،تّیناسنا ،هتسیاش ،یناهنپ ،سامتدرک زاغآ ندیود ،یگتسیاش ،راقو ،عیرس ،سامت

؟درادن دوجو یبدا ۀیارآ مادک ریز تیب رد-28

»یغاد شناجرب وا دود زا کیلو          یغارچ نوچ يو رد هلال ناشخرد«

قارغابسانت ماهیاهیبشتلیلعت نسح
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؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-29

».دنراذگیم مشچ هب یگنشق يارب نّدمتم نادرم هک تسا یبآمیگنرف زیچ کی کنیع مدرکیم لایخ ،مدوب متشه سالک رد هک اهزور نآ ات«

جنپراهچهسود

؟تسا توافتم هیقب اب هنیزگ مادک رد »تسار« ةژاو يانعم-30

زار مرحم تسین غاب نیرد تسار ورس هکمدنب رب فرط هب نیچنخس میسن زا نم

دوب لد رد ار وت هچنآ ارم دوب نابز ربكاپ تبحص رثا زا لگ و نسوس نوچ تسار

میاهداتف انعر ردق نآ ياوه رد اتتسار هنتف راب زا دق میاهدرکن یشحو

تسار کی ره دق هب مدید وت نسح سابلمدرک یم هاگن نابوخ شوخ تماق هب

؟تسا رتمک تیب مادک رد لوعفم دادعت-31

یسوب لگ و یشونیم و یسوب خر و يریگ بلار یقاس و دهاش ات رب ناتسلگ هب دنسم

ییوجلد وت دق زا دزومایب ورس اتنک ناتسلگ گنهآ نک نامارخ داشمش

ییوکن ۀیام زا یجنگ هنب و بایردتسا رادیرخ شوج رپ ترازاب هک زورما

ییوروکن عمش زا دنبرب يرنه فرطتسا داب رذگهر رد ییوروکن عمش نوچ

؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ و »نیشیپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-32

.»تشاذگ نم مشچ هب و تفرگ نامیلسازریم زا ار اهکنیع یکییکی دمآ مه یبرع ّملعم اقآ ،زاسکنیع نامیلسازریم ناّکد مد هب غارچهاش نحص رد متفر«

تفه – راهچتشه –هستشه – راهچتفه – هس

؟دنتسه موظنم ،روثنم ،روثنم ،موظنم بیترتهب راثآ هنیزگ مادک رد-33

ناتسوب – ناتسراهب – نیریش و ورسخ – يردیح ۀلمحهمانهاش - رادهلصو ياهراولش – هنمد و هلیلک – دابعلاداصرم

ناتسلگ – ریطلاقطنم – دیحوّتلارارسا – رارحالاۀفحتهمانیهلا – رادید هس – ایلوالاةرکذت – نونجم و یلیل

؟دیباییم ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-34

.مینک مهارف یبقع تنوؤم هک تسا هداد نامرف ار ام دنوادخ انامه

.دوبن یلصاح تمادن زج اهتلیح لمعت و اهتَفلک لّمحت زا دعب

؟راک هچ رارق و ربص اب ار بحم ؛رادید رد بحم و دنزوسیم قارف رد ناگمه ،یهلا

.درب رتشیب يراسمرش ،دنرب يریسا هب نوچ ار حالص دنوادخ و تسا ناطیش اب گنج حالص ملع

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-35

؛ددرگ ذوخأم كرادت و تمارغ هب و دتفا تمادن زوس رد ،دیامن لامها نآ ظفح رد و ددرگرداق دوخ دارم رب هک یسک«

. »دسر تماخو هب وا راک لاصیتسا طرف زا ات دشاب لفاغ لّمعت و ّربدت دیاوف زا و دراد اور لیجعت گرزب ياهراک ياضما رد هک نآ ۀباثم هب

ودکیهسراهچ

؟دراد دوجو هنیزگ مادک رد بیترت هب »رهوگ ،یلو ،يروتسد ،می« ياههژاو يانعم-36

داژن ،تیالو ،نداد هزاجا ،دورترطف ،بحاص ،تصخر ،رحبداژن اب ،رای ،نامرف ،ایردرهوج ،تسود ،نتفای نامرف ،هرطق

؟دراد توافتم ییانعم تیب مادک رد »گت« ةژاو-37

گر دیبنجن ناشنت هب یتفگ هکگت ز یگنج نابسا دنامورف

تسایرد گت ردنا ياهّرذ رگا منیبیمزیت رظن زا منک زاورپ وچ جوا رب

ناود يدنفسوگ شیپ رد گت هبناوج دمآ مشیپ یکی رد هر هب

منک شکرت هام دوش رگ دزسمشربا ربا و داب گت دریگ وچ
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؟تسین حیحص هژاو دنچ ییالما-38

و یهاون -تمعن قح ندراذگ -هّجوت و تافتلا -ینوناق طباظ -رتاوتم فالتخا -نئمطم و قثاو -رادید عاطقنا -تاّمهم حیلست -ظّفلت تلوهس -هرگ و هدقع«

»رماوا

راهچهسودکی

؟دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچریز تاغل هورگ رد-39

تقث - )زاین(تجاح -)یتسود(تحصانم -)نخس(ثیدح -)نارای(باحصا -)هّجوت(تافتلا -)باتش(لیجعت -)روگ(هطرو -)تانق(بآ هز -)قیال(روخارف «

»)دامتعا(

راهچهسودکی

رتیفاص وت تالاوم رد هدوتس تریس و هدیدنسپ تلصخ نیدب تّدوم بابرا تدیقع و تسا نیا تمرکم لها تداع« :تفگ شوم ترابع هب هجوت اب-40

».ددرگ

.تسا تسرد ..................  ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه

.دراد دنوسپ کی مود یمسا هورگ.دراد دنوسپ  تسخن یمسا هورگهراشا تفص کی ،هراشا ریمض کییمسا هورگ ۀتسه :تداع 2

؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-41

.دننک غالبا نم هب ار میمصت دنتساوخ یتقو .دنتفرگ مجارخا هب میمصت رایسب ندزهناچ زا دعب .دندرک نویسیمک یبرع ملعم ياقآ و مظان ياقآ و ریدم ياقآ«

».دندرکن رواب لّوا متفگ ناشیارب ار دوخ يروکهمین يارجام

هدهنتشهتفه

؟دراد دوجو ییالما طلغ ،ترابع مادک رد-42

.لصاح مزح و لضف تیلح و دشاب عمج بستکم و ثوروم فافع هک دوب دناوت نکمم هاگنآ باب نیا

.تسا هدش روصقم يو تقرافم رب نم يوزرآ و دزیخیم لیاه یجوم تعاس ره هک ماهداتفا یماقم رد

.مدومنیم ارف يراهظتسا یسک ترهاضم و تنوعم هب هن و متشاد دامتعا شیوخ بسک رب هن نم

.دیامن مامت يزازتها نم مودق هب و درمش مزال ّفلکت و فّطلت باوبا ،دبای ربخ نم لوصو زا وا رگا

.تسا هدمآ یتسردهب ..................  ۀنیزگ رد لامها ةژاو ینعم »يرمشن زیاج نم بناج لامها« ترابع رد-43

تسین رادم و ریسم وت تدارا رب زجار هنامز كولم ،هنامز رواد يا

مرادن مکحم تخس سفق دنب هکتسرکش ياج مرپ هدیرب هچرگا

اطخ و وهس و دش نایسن ناز هک اتاهمیظعت رد درک نواهت وک

يوگ يوگنخس درم دنزب اترایب تدارا نادیم تحسف

؟تسا هدمآ یتسرد هب..................ۀنیزگ رد »دومنن تافتلا نخس نیدب شوم« موهفم-44

نادند هب ام دینش و تفگ زایناهج بجعت تشگنا

میاهدمآ هایس همان لمع ناویدب هکرابب يوش اطخ ربا يا دوریم وربآ

نآ ببس زا لاوس يو زا دندرکبجعت دوزف نآ زا ار ام دنرم

دهد دای هک شاهتسخ نم ز نامز نامزتساورپان و راکشومارف و خوش و ناوج

داّیص تسد زا ناشیا ترهاظم و تنوؤم هب و دندراذگب تحصانم و تعاط هب ارم قوقح نوچ و دیشک هترو نیدب نامسآ يازغ ارم :تفگ« :ترابع رد-45

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ  ».متسجب

هسراهچجنپود
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؟دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچ ریز تاغل هورگ رد-46

»)بارش(هداب -)ساملا(ناشفرد -)هوبنا(نشگ -)ساکعنا(سکع -)افصاب(هزن -)ّهلگ(رازغرم -)یچراکش(دّیصتم -)هدش هتشادزاب(تیحان -)نتخیمآ(نتشرس«

راهچجنپودهس

؟دراد دوجو یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-47

هثداح زور هاگزیرگ يارب عضاوم نآ رد و هدرک تدهاشم لاوحا رش و ریخ و هدید راگزور درس و مرگ ،رایسب درخ و مامت ياهد اب دوب مان اربز ار شوم نآ«

» .هتخاس خاروس دص

تفه -جنپشش -ششجنپ -ششجنپ -جنپ

؟دراد دوجو »ییالما طلغ« ،تیب مادک رد-48

نسر رد یضاق وچ مرهش ةرهشتشنک رد یفوص وچ ملقع ةرخس

تسا ّتلز ندیدن ار نادرگهخرچتسا ّتلع ار نسر ،هخرچ شدرگ

میمذ يوگدب و نعاط نخس دشاب هچ رودنانخسیب شنخس ردنا يوگدب و نعاط

دنک الاو ارم هجاوخ تمدخ ردنا تبرغنکف وگ تبرغ ّلذ رد ارم وا تسا هدنکف رگ

؟تسا مادک »ناگدید بآ هز« زا روظنم »داشگب ناگدید بآ هز«  ترابع رد-49

ناگدیدبآ يوجمشچ ۀمشچکشا

؟ دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچ ریز تاغل هورگ رد-50

-)یقیسوم اب هارمه رعش(فینصت -)وگ هصق(ّلاقن -)وگرپ(فاّرح -)رازلگ(هضور -)الاک(ثاثا -)هدوهیب(لمحَم -)رگوداج(روحسم -)شیامن هنحص(نِس

)يراوگوس رد هدش هدناوخ رعش(هیثرم -)یناوخ هضور(هیزعت

راهچهسودکی

؟دنا هدش ینعم تسردان هژاو دنچریز تاغل هورگ رد-51

-)نیگهودنا(لولم -)دنبندرگ(هدقع -)ندرک زاب(نداشگ -)يرورس(تدایس -)ینابیتشپ(ترهاظم -)ندرک عنم(تنوعم -)يرادهدهع(لّفکت

)تعاطا(تصخر -)درد(تلالم -)نتشاذگورف(لامها

راهچجنپهسود

؟تسا رتشیب داضت ۀیارآ هنیزگ مادک رد-52

شدیاب لبلب ربص نارجه راخ يافج ربشدیاب لگ تبحص يزور جنپ رگ نابغاب

دنک يرایشه كرت ات وگب يزمر شایتسم زاوب تسدینشن قشع زا وخدنت ۀنیمشپ

دنناریم دنناوخیم وچ ار ظفاح هاگرد نیدبدنرآ زان دنرآ زاین ناقاتشم وچ ترضح نیرد

دننکیم ریپ شنزرس و ناوج عنمدنربیم قاّشع قنور و قشع سومان

؟تسا »مظن هب هتخیمآ رثن« ،»یگمه« راثآ مادک-53

تایاکحلاعماوج ،هنمد و هلیلک ،دلخ ۀضور ،دابعلاداصرمهیفامهیف ،ریطلاقطنم ،دلخ ۀضور ،دیحوتلارارسا

ایبنالاصصق ،يردیح ۀلمح ،ایلوالاةرکذت ،يدعس ناتسلگتادیهمت ،داهرف نیریش ۀصق ،یقهیب خیرات ،یماج ناتسراهب

؟تساهدمآ هنیزگ مادک رد مکنیع ۀصق ناتساد یلک مایپ و هیامنورد-54

لیصحت زا ندنام مورحم و نازومآشناد ِیتسدگنتهسردم و هناخ رد ناکدوک هب یهجوتیب

نظءوس و ینیبدب کنیع نتشادربمدرم نهذ رد هدشهنیداهن ِتافارخ
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؟دراد »دمآ دیاب نوریب تسایر مزاول ةدهع زا زین ارم« موهفم رب هراشا یتسرد هب هنیزگ مادک-55

دینش ای دینشن هک شابم نآ دنب ردسب و تسا نتفگ اعد وت ۀفیظو ظفاح

سپ تسیچ تسایر نادرگاش عمج رب ارترملوصا رد دشابن تجاح یبن میلعت هب رو

شاخس رتخا ز کلف سمش تسیا هرذ کیدنار هبسا ود تسایر بسا رب نید سمش ات

اهنامیپ دنتسکشب هک اهنآ دنسر اهتدش هبقح هار دندومیپ هک اهنآ دنسر اهتمعن هب

؟تسیچ بیترت هب »نشگ ،صالختسا ،نازارگ ،هعواطم ،لولم«ینعم-56

گربیب -ییاهر -نانز دایرف و داد -قاتشم و لیام -یگدنامدنلب -ندش اهر -نادنخ و نامداش -هدننکتعاطا -یگدرزآ

دنلب -ندش صالخ -نازرل و ناسرت -يرادربنامرف -یناوتانهوبنا -نتساوخ ییاهر -نازان و نانکهولج -تعاطا -هدمآ هوتس هب

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

تریس ،)فرشا(یلاعم ،)ماد( هّبح ،)اوشیپ( ماما ،)یگمه( هلمج ،)ساکعنا( سکع ،)اپّدر( رثارب ،)نابات( ناشفرد ،)یباتیب( بارطضا ،)ندرک ظفح( طبض«

»)شور

راهچهسودکی

؟تسا رتشیب تیب مادک تاهیبشت دادعت-58

اقل دیواج ورسخ زا شوخ تیب نیا ونشباقل دیشروخ دقیبوط خر یتشهب يا

میدنمک ۀتسب مه مینامک ۀتسخ مهتناوسیگ رات زو تناوربا قاط زا

مشود هب هناخ نم و هدنزورف ۀناخ وتجاتحم ةّرذ نم و هدنشخرد رهم وت

مداهرف یشنمنیریش ةدنخ زا یهاگمنونجم یشورنیریش ةولج زا یهاگ

؟دراد دوجو »نیسپ ۀتسباو« دنچ ریز نتم رد-59

»مدش یکنیع ياهناسنا زا و متشاذگ ممشچ هب و مدیرخ زاسکنیع نامیلسازریم زا ار نآ و مداد نارق هدزناپ«

جنپراهچهسود

؟تسا رتکیدزن ..................  ۀنیزگ اب »دیشک هطرو نیا رد ینامسآ ياضق ارم« ترابع موهفم-60

تیارآ ناهج يأر دنک هشیدنا هچ اتتیارو مکح هب میداهن میلست رس

رایتخا دندرک میلست نالقاعرایتخب ینیب هک ار ییازسان

ات ود هدرک تشهب وت ياضر شیپ هب کلفشک هب هدرک تسد وت دارم شیپ هب ناهج

ردق و اضق زا ياج کی هب تسا قفاوممسج قفاوم ان و تسا عبط قفاوم رگ هچ

؟تسا هدماین تسرد نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-61

نیشناج( قدص فلخ ،)هدیزگرب( قئاف ،)یبوچ ِرد دیلک( نولک ،)كود درگ هدیچیپ نامسیر( فالک ،)دنشاب هدیرب ازارد زا هک یتشوگ( هحشر ،)دایرف( بیهن

)هناکریز( هنادنر ،)ییاهر( جَرَف ،)نیتسار

جنپراهچهسود

؟تسا هدش هتشون تسردان هژاو دنچ يانعم ریز تاملک هورگ رد-62

ذّملت ،)يوفص دهع رد ناریا لوپ دحاو(نارق ،)کنیع باق( مارف ،)دنلب و نهپ ریشمش هیبش يزارفاگنج( هراّدق ،)همانندناسر( غالبا ،)سیونناتساد( لاّقن«

»)روضح ياج(رضحم ،)هدزتریح( توهبم ،)تیب لها بئاصم يارب ییارسهحون( هضور ،)نیتم(رّقوم ،)تحاس( نحص ،)نتخومآ(

جنپراهچهسود
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؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-63

باوث دشاب بعص هوجو ۀمه زا نآ ندمآ تسد هب هک نداهن يزیچ بلط رد مدق نالقاع و تسا دودسم تبحاصم قیرط و کیرات تلصاوم هجو :تفگ شوم«

».دشاب نوصم لهج زا ناشیا بناج ات دننیبن

راهچهسودکی

وت دهع مرک هب ناتسود تقث و ددرگ رت یفاص وت تالاوم رد هدوتس تروص و هدیدنسپ تلصخ نیدب تّدوم بابرا تدیقع« ترابع زا هنیزگ مادک-64

؟دوشیمن تفایرد »دیازفیب

.دراد دوجو یعبت شقن ود.دراد دوجو یفاضا بیکرت شش.دراد دوجو مّمتم هس.دراد دوجو یفصو بیکرت راهچ

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-65

رد ترصن هک ،دریذپ مهرم هک دَُوب دیاش مه نیا و دشابن نکمم تبراحم یب ناشیا تاقالم هک ،لیپ و ریش نآ زا هکنانچ لّوا :تسا عون ود یگنانمشد نآ و«

».دیآ زوریپ لیپ هاگ و دبای رفض ریش هاگ ،هن روسقم بناج کی رب تمیزه و تسین رّرقم ار بناج کی

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-66

لها ،یناگدنز و گرم لاح رد وا تنووم و ،مولظم ترصن زین و .يرآ نوریب تداهش نیا ةدهع زا ار دوخ و يرازگب تمعن قح هک وت رب تسبجاو :تفگ«

».دنک شومارف شیوخ تّجح تمایق زور دنادرگ هدیشوپ هدرُم تّجح هکره هچ ،دنسانش نّیعتم ضرغ و هّجوتم ضرف تّورم

راهچهسودکی

ۀطرو نانچ زا وت یتسود تاکرب هب و دوب اراوگ هنوگچ نارتوبک قح رد وت یتسود ترمس هک متسنادب و ،تشگ مولعم وت تّورم روفو و تّوتف لامک ارم نوچ«

».مدینادرگ روصقم وت یتسود هب تّمه دنتفای صالخ هلمج هچ رب لیاح

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-68

روذعم شیوخ کیدزن هب هعدخ نیزا يراب نم یشیدنا يردق رگد ات مدرک نادب نخس يادتبا رد تعفادم نیا و مرادیرخ ناج هب ار وت تالاوم تفگ شوم«

عونمم ،دشاب هدرک رایتخا تعارب لیبس رب نم یتسود ِتقس هک هّصاخ ،لئاس ِعنم نم بهذم رد ّالا و متفای عواطم و عیطم ار وا هک ییوگن مّهوت هب و مشاب

».تسا

راهچهسودکی
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