


 ادبیات فارسی یازدهم فصل پنجم

یتست - زاورپ

؟تسا هتفر راکهب سانج ۀیارآ هنیزگ مادک رد-1

تمعن دیزم شردنا رکش هب و تسا تبرق بجوم شتعاطتسد هب تسد دوریم کلُم و تلود نیا

تفرب تسد زا منماد هک درک تسم نانچ ملگ يوبمدروآرب شدیما و مدرک تباجا شتوعد

؟دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-2

دراد هنیک زا یتلاحینابرهم یتح وتیبدراد هنیدآ کی رهظزادعب گنر وتیب حبص

داهن - لوعفم - هیلافاضم داهن - لوعفم - لوعفملوعفم - داهن - لوعفمممتم - داهن - ممتم

؟دزادرپیم »قشاع ییاعّدایب« هب هنیزک مادک موهفم -3

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیبب

مینک تیامح ار اههلالآ هکمینک تعیب هلال لگ اب ایب

ناشداز رحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

مینک تیاکح قشاع نارای زمینک تیاعر ار یقشاع ایب

؟تسا توافتم هیقب اب تیب مادک موهفم-4

دنتخود شناهد و دندرک رهُمدنتخومآ قح رارسا ار هک ره

قشع طرش نیلوا ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

زاوآ ناگتشک ز دیاینربدنقوشعم ناگتشک ناقشاع

اراکشآ دش دهاوخ ناهنپ زار هک ادردار ادخ نالدبحاص متسد ز دوریم لد

؟دوشیم هدید ضقانت اههنیزگ مادک رد-5

ام ناج رب راکنا مخز نزبام ناناج و ناج رکنم اله )فلا

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیبب )ب

دننزیم نوخ تسد اب قشع فددننزیم نونج خرچ هناناج هچ )ج

تسا قشاع مغ ندرم مخزیب هکتسا قشاع مهرم نیا مخز نزب )د

ج - دد - بج - بج - فلا

. ..................زجهب ،دراد دوجو »یلعاف تفص« اههنیزگ ۀمه رد-6

نکب ناهاوخدب خیب ناشنب لدع تخرد وتتسوت ریشمش ناور بآ ار کلُم رابیوج

هتساوخ شلد هک اج ره هب هتفرهتساخ اج ز هدنهاوخ لد اب

سب ار ام نارذگ ناهج ز تراشا نیاکنیبب رمع رذگ و يوج بل رب نیشنب

دریم تشیپ هب هتسویپ هدشلد نیودریم تشیپ هب هتسر لگ و ورس ناو

؟دوشیم هدید یبسن تفص هنیزگ مادک رد-7

ماهدش ادج یمد رگ ماهدش اونیب هکمنام ار هتسسگ رات نارای ز ادج

دوش نادنخ ياهچنغ را غاب هب شتآ دنزیمدوسح مایا هکنیا دوبن هلال اهنمچ رد

دنام بآ جوم هب هک نیب نم نیشتآ لددریذپیم رارق هن دنیشن یم ياپ ز هن

تسین رورغم وا وچمه اما تسه شکرس عمشتسا هناورپ زا رتلکشم یقشاع رد ام راک
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؟تسا مادک ریز تیب ياههیارآ-8

؟دشاب اجک هناخ ار وت !مناهنپ يادیپ یهز رهاظ لد هب ناهنپ نتز !رهاق رداق يا الا

حیملت - سانج - داضت - هراعتساحیملت - سکوداراپ - داضت - سانج

قارغا - سکودراپ - سانج - هراعتساقارغا - هیبشت - سکوداراپ - داضت

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-9

تسر يدرم ریش هب دیاشن دنمک نیزامیهدن رگ و میهد رگ اضق مکح هب اضر

تسرپيادخ ةدنب يا نک ربص زین وتشیوخ ةدنب درک ضبق لج و ّزع يادخ

تسد زا لقع نانع دناتس یم قوش هکتسین تمالم مه روجهم ةدید بآ رب

تسخب شین هب لد دوب ناج محرم هکنامهتسب دیاشن ورد لد یتیراع دوجو

.تسا حیحص هژاو ود ره يانعم .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-10

شوخ زاوآ :همغن  / شاب هاگآ :الَهیگناوید :نونج / قیاقش :هلالآدهع :تعیب / شخبمایتلا :مهرمهدشراکنا :رِکنم / رایسب :طرف

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد هدشصخشم تاملک يروتسد شقن-11

تسا قشاع مغ ندرم مخزیب هکتسا قشاع مهرم نیا ،مخز نزب

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچ دننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومختسام غاب رد هک ییاههلال نیبب

؟تسا مادک بیترت هب »هنازرف - راگدیرفآ - هتفکش - هنیرز« ینایب ياهتفص عون-12

یلعاف - یلعاف - تقایل - یبسنیبسن - هداس - یلعاف -  یبسنقلطم - یلعاف - یلوعفم - یبسنیبسن - قلطم - یلوعفم - یلعاف

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم موهفم-13

)تسا كانرطخ تداهش و قشع هار( دناهدرک رطخ رادم رب رفسدناهدرک رفس نینوخ هک اهنآ زا

)هناقشاع يزابناج( دننکیم رس قشع ۀمغن نینچدننکیم رس و اپیب هک یصقر هب

)ناقشاع زا نتفگ نخس( مینک تیاکح قشاع نارای زمینک تیاعر ار یقشاع ایب

)تسا یقشاع طرش نیلوا دایز قشع( قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد هدشصخشم تاملک شقن-14

»دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا«

داهن – دنسم – هیلافاضم – ادانمداهن – دنسم – لوعفم – داهنداهن – داهن – لوعفم – ادانملوعفم – داهن – هیلافاضم – داهن

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-15

دیآ قاتشم بلاغ اب هک تسا هتفر ناجدیآ قاثیم رس اب نکشدهع نآ رگا

دریگرد هماخ نابز نومضم یکانشتآ زکمسرتیم و شیوخ زوس حرش مسیونیم ناناج هب

وت ناکیپ زا مه يراب ،دهن مهرم یسک رگداهن دیاب ارچ مهرم ار وت ناکیپ مخز

تسا نم رات دسر هشیدنا ۀمخز اجک رهمراد ناهنپ ۀمغن دص و مریدقت زاس

؟تسا هدش هراشا هزرابم رادمچرپ ناونع هب )هر( ینیمخ ماما هب ، .................. زج هب ،اههنیزگ مامت رد-16

مشومخ نم ياو تساخرب سرج زا گنابمشوگب دیآ لیحر گناب نارک ره زا

تسا نایم ردنا لین و تسا رادولج یسومتسا نایطبق و ناینوعرف زا رپ يداو

درک يروای ار یلو دیاب ناروای يادرک يرماس ناج گنهآ میلک ینعی

رادولج ياپمه سدق راید دصقمراوهر هب نیشنب وگکیبل نز ریبکت
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؟دوشیم هتخاس »تفص« ،اهنآ عراضم نب هب »ا« دنوسپ ندوزفا اب هنیزگ مادک رد-17

ندوسآ ،ندیباوخ ،ندیسرندمآ ،نتسشن ،ندیربنتساوخ ،نتسناد ،ندیشوکنتفر ،ندناوخ ،ندینش

؟تسا رتشیب یفاضا بیکرت دادعت هنیزگ مادک رد-18

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

ام ناج رب راکنا مخز نزبام ناناج و ناج رکنم اله

تسا قشاع مغ ندرم مخزیب هکتسا قشاع مهرم نیا ،مخز نزب

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

؟درادن دوجو یبدا يهیارآ مادک ،ریز تیب رد-19

نیطسلف ات اج نیز تفر هنیس هب دیابنینیس روط زا درگ تفر ناگژم هب دیاب

سانجصیخشتهیانکقارغا

؟دراد دوجو ناسمه سانج هنیزگ مادک رد-20

تمایق ات وگ یتّما شنابزتماقتسا رد لد و باوخ رد رصب

تمایق تماق نآ زا ار یناهجتماق ورس نآ دوریم نامارخ

تماق و ریبکت دوش ششومارفار تتماق دنیبب رگ نذؤم

دنزرف دنزرف دنک دوخ تبایندنزرف دنب رد وشم دب و کین هب

؟تسا تسردان مادک يورهبور کنامک رد هدش هتشون يانعم-21

)قریب (نیعم تلابقا و رای تتخب و روصنم تتیاررادیاپ تدعس و داب تداعس اب تراگزور

)هتفای مایتلا( شراخ دنکرب ياپ زا هک هتسخ میتیشراب رگد دهن مهرم هک هتسکش لد

)ییالط( شرام نیا يدوبن رگ اقب جنگ غیردمومسم تبرش و نیّرز ۀساک دوس هچ

)شیک( نم نید رد راک نیا تسین ازس نم نییآ زگره نینچ ادابم

؟دنک یم هراشا مالسا ناگدنمزر مالک » ندوب لالز و كاپ« هب تیب مادک-22

تسادخ ات ناشدایرف و دنشومخ    تسام غاب رد هک ییاههلال نیبب

قشع طرش نیلّوا !ناه تسا یشومخ قشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

دننکیم رس قشع ۀمغن نینچ  دننکیم رس و اپ یب هک یصقر هب

ناشداز رحس يولگ زا دیمد ناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد هدشصخشم تاملک يروتسد شقن-23

ناشدازرحس يولگ زا دیمدناشدایرف دیشروخ هک اهنآ زا

دننزیم نوخ تسد اب قشع فد دننزیم نونج خرچ هناناج هچ

داهن - تفص - ممتم - داهنلوعفم - داهن - هیلافاضم - هیلافاضم

لوعفم - داهن - هیلافاضم - داهنلوعفم - تفص - هیلافاضم - داهن

. ..................زجهب ؛دراد دوجو یلوعفم تفص تایبا ۀمه رد-24

منام ار هدیرخنازرا سنجتسین يرابتعا منابوخ شیپ

منام ار هدیمرآ ۀیاسدیشخب افص یگداتفا نم هب

منام ار هدیکچ خر زا کشاكاخ زا منتفرگرب ناوتن

منام ار هدیپس ناشفاوترپتسین يراکهایس مداهن رد
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد »بلرکش - رگمتس – زادناربهناخ – رورپناج – هدیربرس« ینایب تافص عون-25

یبسن – قلطم – یلوعفم – یلعاف – یلعافیبسن – یلعاف – یلعاف – قلطم – قلطم

یبسن – یلعاف – قلطم – قلطم – یلوعفمقلطم – یلعاف – یلعاف – یلعاف – یلوعفم

؟دراد رظنّدم ار یموهفم هچ هژاو نیا زا رعاش و ؟تسیچ »نابنا« ةژاو ینعم ریز تیب ود هب هجوت اب-26

مایص رد يزور دنچ نک ناحتما ماعط زا نیریش و برچ يدروخ دنچ«

»ینک یلالجا ياهرهوگ ز رپ ینک یلاخ نان ز نابنا نیا وت رگ

هدعم – هنیجنگمکش – هنازخهدعم – هچقودنصمکش – هسیک

. ..................زجهب ؛دراد دوجو ییالما طلغ اههنیزگ ۀمه رد-27

دیآرب كاپ رفص و ادوس ۀتوب زکدودنارز قلخ نیا زا تسا مامت درم نآ

دوشیم لبلب ریجنز ندرکلگ زا نهآتسین قشع شورخیب نونجم بوصنم دش هچ ره

ار الاب یهس ورس نآ دسر ییالب هکمسرتیم یلو تساوخ نم ۀیرگ زا یلیس

ار ياپ دنراذگ هدرمش لگ گرب ربدناهدید رازآ تمیالم زا هک یعمج

؟تسا نیسپ هتسباو تقایل تفص ،تیب مادک رد-28

منکیم يزاسراک مه نم و دنتفر نارگیدتسا ینتفر هر نیا و تسا راوشد هار نیا نتفر

 باتفآ ناونع و مراد هیاس بوتکمتسا یندینش ترورغ ز نم زجع ماغیپ

ماهدیشوپ نم هک نیا دوب ینتفگ یثیدح دوخفطل و درک تمحر دینشب ام لاوحا ات تسود

دراد یندنام شوخان ریبدتیب ياهندیودمداتفا گرم لاح هب متفر لد لابند سب ز

.دیسیونب ار هدشصخشم ياههژاو شقن-29

دراد هنییآ رپ رهش دیلک شتسد رد هکنآ دیاشگیم ار یگریت گرزب لفق ناهگان

تفص - هیلافاضم - هیلافاضم - داهنتفص - هیلافاضم - تفص - داهن

تفص - هیلافاضم - هیلافاضم - لوعفمهیلافاضم - داهن - لوعفم - لوعفم

؟دراد دوجو امنضقانتم تیب مادک رد-30

؟دید هک شتآ زا يدرس نم لد زجدیشک رد نماد و درک يرهمدرس

تساهدژا ؟درذگرد ارچ وت زاتسا شتآ ؟دوش درس نوچ وت دزن

دراد رشحم نماد زا ددم ام شتآدنک درس ام ۀماگنه هک تسیک یعدم

تسا هدرم هک یغارچ هب نکم فلت نغورتسا هدرسف مقوش شتآ يرهمدرس زا

؟دوشیم هدید امنضقانتم و داضت ۀیارآ ود ره تیب مادک رد-31

نم رادیب ةدید ،شیوخ باوخ زا رپ مشچ نیبب يدیدن هچرگ ریگرادیب ۀتفخ

تسا هدید ناشیرپ باوخ نیا زا رایسب ام مشچتسین رادیب تلود يوزرآ ام لد رد

دینک رادیب ،هعقاو نیا زا تسین ربخ رگارم باوخنارگ تخب نیا و دمآ قشع لیس

دننک او رادیب ةدید يور هب رد نیاکتفای حبص ضیف بش لد رد باوخ هب ناوتن

. ..................زجهب ؛دوشیم هدید یلوعفم تفص تایبا ۀمه رد-32

روخم مغ ناماس هب دیآزاب هدیروش رس نیونکم دب لد دوش هب تلاح هدیدمغ لد يا

روخم هدوهیب نامغ ياهن هدوهیبروخم هدوسرف ناهج نیا مغ لد يا

میتشاذگ ارحص نماد هب رس و میتفررهش يارستشحو ز هدیمر ییوهآ نوچ

میراپسب وا رد كاخ رب هک دیماتناما هب هداهن  قشع ام نت رد ناج
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؟تسین ناسکی هنیزگ مادک رد تیب ود نومضم-33

دیآیم هدیرد تملظ ۀنیس هک یلیدیآیم هدیپس دنمس ّمس يادص

دمآ دهاوخ رد هب يزور هدرپ زا لگدمآ دهاوخ رحس میسن اب یبش

دیآیم هدیشکرپ نوخ هب هک ياهدنرپيرادیب ياهتنایب ّۀلق يوس هب

دمآ دهاوخ رظتنم يدهم هر زتیالو غورف ،تیاده غارچ

دیآیم هدیمدون لگ هلاژ تشد هبغاب هب هلال ناوراک اب هدمآ راهب

دوب دهاوخ وت اب زاورپ و رپ و هدنرپدوب دهاوخ وت اب زاوآ و دمآ یهاوخ وت

دیآیم هدیپس شود هب شود هک یسکشود رب ار قشع نابات قریب هتفرگ

؟تساجک نارابتنامیا رادربتنارگتب ۀناختب هتشگ نیمز

؟دراد دوجو »لیلعت نسح« ۀیارآ، ..................زج هب ،ریز ياهتیب مامت رد-34

ینذؤم ورس رب هتخاف درک هک اریزغاب نایم رد دنک عوکر یمه سگرن

یناراب ياوه نیا دوش فاص هک ایبدنیرگیم هک اهربا ۀناهب ییوت

تسا دادغب رد هک تسیچ ناور ّطش نیا هنرودیرگیم افلخ گرم هب دادغب كاخ

دننکیم ریزعت هک هداب دیروخ ناهنپدننکیم ریرقت هچ دوع و گنچ هک یناد

؟دوشیم تفای »هیلافاضم + مسا + تفص« بیکرت هنیزگ مادک رد-35

تسا قشاع مغ ندرم مخز یب هکتسا قشاع مهرم نیا مخز نزب

دننزیم نوخ تسد اب قشع فددننزیم نونج خرچ هناناج هچ

دراد هنییآرپ رهش دیلک شتسد رد هکنآدیاشگیم ار یگریت گرزب لفق ناهگان

قشع طرش نیلوا ،ناه تسا یشومخقشع طرف زا نم ناج تخوس وگم

؟تساهدشن هدیرفآ »لیلعت نسح« ،تیب مادک رد-36

شدایرف گنس زا دناکچ نوخ نیگنس شوگ نیا اب هکرب رد ار داهرف تبرت دراد هک نیا تسا هلال هن

میوا همه نم ،نم همه وا ،مرگنیم نوچدیشروخ ییوداج ۀنییآ رد حبص ره

اهبکوک مشچ ،قوش زا درپیم زونهيدرک نامسآ راک رد هک همشرک کی هب

)ربق گنس :دحل( شنفک ۀشوگ هداتفا رد هب دحل زا هکتسا نوفدم دیهش نیا نیمادک هلال ياپ هب

؟دراد ییانعم تبارق ریز یعابر مود تیب اب ،تیب مادک-37

تفرگن يزابکاپ قیرط وت نوچ سک

تفگش وت نوچ یسک ،اروالد شیپ نیز

تفرگن يزارفرس ناشن مخز اب

تفرگن يزاب هب ار گرم تیثیح

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

؟هار دیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

؟هاگن ینکیم اجک هب ،فرش ملسم ياکیپ مادک ایآ دسریم تسد رود زا

هانپ وت شوغآ هب گرم هدروآترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل

؟دراد دوجو ییالما طلغ تایبا مادک رد-38

روجهم ناج زا يوجم ییابیکش )فلا

تسنوخ وت رحب زا لد ار نابیرغ )ب

ون لگ نآ تفر نیمز رد ترسح هب )ج

ناویا قاط رب نانکيداش مرح )ـه

میراذگشوخ یشیع تفگیم نیمز )و

تسنوزف نیکسم تقاط زا راب هک

تسنوچ هک مناد یمن ناشیوخ لد

دانامد لگ شناوختسا رب ابص

دنرابب شجات رب دیراورم هک

دنرازگ را تفگ نامسآ ،سپ نیزا

و ، بـه ، جج ، فلاو ، ـه
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؟دراد یتوافتم يانعم هنیزگ مادک رد »هاگ« ةژاو-39

تسا زاس هراچ تمه باتشب نکم اورپتسا زارد هر ردارب دمآ رفس هاگ

تسین هاگ و تسه هاگ دهاز و خیش فطل هنروتسا میاد شفطل هک متابارخ ریپ ةدنب

هاگ و رسفا و کلم و جنگ ودب درپس کلفهار هب يور داهن تداعس هب نوچ هجنگ ز

دوشیمن رس هب وتیب يور اجک ینم ِنآيور افج يوس هاگ يور افو يوس هاگ

.  ..................ۀنیزگ زجهب ،تسا ناسکی ینایب تفص عون اههنیزگ ۀمه رد-40

تسه هک اناوت ّیح نآ رد ربتسه هک اناد لد ره زا هب زجع

درم ود ناریح و هتشگرس نآ ردنادرس و نایرع و هتسش ياههوک

رایب ابرلد منص ناز هتفهن يوبرایب انشآ ربخ حبص داب يا

ماهداهن لد نیا رب راوهتسکش دوخ نمنم فلز ود رب هنب هتسکش لد یتفگ

؟دنتسه تفص ،هملک نامتخاس هب هّجوتاب هنیزگ مادک ناگژاو ۀمه-41

اریذپ ،هناگود ،ناودشرگن ،نادنخ ،رادینشهیاریپ ،دنمرنه ،هنادرمنابرد ،هشیدنا ،راگدنام

؟تسا توافتم تیب مادک موهفم-42

 دوب راهظا بل رهُم شاهناورپ نیلواتخورفرب يرارقیب عمش هک لد ره رد قشع

درک راهظا رگا میتسناوتیم ار دوخ دردناهج نایوجهراچ ام زا دنتسشیم تسد

هتخوس سفن نوچ وا زا دزیخن دودهتخورفا دش هکره قشع ناهنپ شتآ ز

دریگیم راوخنوخ رکشل نیز نابز لوا قشع هکمتسنادن مزاس یهت لد متفگ هلان و هآ هب

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد » نمیا « ةژاو يانعم-43

شیوخ يولهپ ز نادان واگ دروخشیوخ يوزاب ز نمیا سب یشابن

تساجک رادید دعوم اجک روط شتآشیپ رد نمیا يداو هر و تسا رات بش

تسا باوخ لزنم نیا رد هک مدامد لیس نیزدوب ناوتن نمیا هک هدید يا وش رادیب

غراف نادواج لصو ز نمیا یمئاد رجه زغراف ناهج ياغوغ ز ملوغشم وت يادوس هب

؟تسا تایبا ریاس اب توافتم ،تیب مادک یلک موهفم-44

ار رهش نآ درک تسین دمآ رهقار رهق مخز دنتشگ رظتنم

دزیخ هچ راظتنا زج ددنخب لقعدزیخ هچ راگزور ز ات يرظتنم

تسد هب دیاین رمع نینچ هب ناکتسشن ناوتن ،تحار ِرظتنم

مه راظتنا رد و دش وزرآ رد مرمعگنر هناگی مبایب هک یمدمه يوب رب

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ،ریز تیب-45

»تسا رتگنهآ شوخ شاهتسکش زاس نیاقشع يا ار ام ياونیب لد نکشب«

ار شنایشآ رادهگن دیآ غاب هب لبلب ات هک \ يرادافو زا تفگ نابغاب اب نمچ زا تفر لگ وچ

تسا ياهناخ هنییآ ،دش هتسکش نوچ هنییآ \ تسوا هاگن زا ینمچ ملد زا هراپ ره

ارم رت دیدرگن ماک بارش زا بل \ دوجو هناخیم هب هتسکش يهشیش نوچ

داتفا ربخیب نم وچ شیوخ زا و دمآ زاب \ رای زا ربخ درآ هک تفر مرب ز سک ره
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؟دنوشیم هدید »هداس ینایب تفص و یلعاف ینایب تفص« يروتسد شقن اب یتاملک تیب مادک رد-46

متفر ناور ورس يا تغاب زا فرط ره زا دندزمدادیب گنس سب زا هک نالان يرمق نآ منم

نانچمه نایرگ مشچ ناو رگج زوس نآ تسا یقابرت هدید ،ناشیرپ مدوب رحس ات بش یسب یشحو

هد رادیب لد و هاگآ ناج انیب مشچهد راشرس ياهنامیپ ارم نافرع زا بر ای

تسا غراف انیب مشچ زا تسا نشور لد ار هکرهغارچ و عمش تجاح نابات دیشروخ اب تسین

؟دراد دوجو »ینایب تفص« دنچ ریز ياههژاو رد-47

»راتفر – نابات – عولط – اهتنایب – تشادساپ – هدنرپ – دنمورب –هنارتخد – یناملظ – نیّرز – شومخ – تیامح – ییاههلال«

هنتشهتفهشش

..................زجهب ؛تسا ناسکی یفصو ياهبیکرت دادعت تایبا ۀمه رد-48

ماهناتسم ۀیرگ زا دوب اهلگ ةدنخنم زوسناج ۀلان زا دوب اهلد یمرگ

دزیرگ داتسا ز هک نادان كدوک نوچ لفاغ دهاز ناشکهداب زا دنک اورپ

مشتآ اهبش و بآ نوچ ماهدرسفا اهزورتسین مارآ یبش ،ار مدوجو نازرل عمش

یناهنپ رارسا صوصخ انیبان مشچ دنیبنقوشعم و قشاع نایم دبایرد هچ وگتمالم

..................ۀنیزگ رد اههژاو زجهب دنتسه انعممه یگمه اههنیزگ ۀمه رد اههژاو-49

اههورگ ،فانصا ،اههنوگهناتسآ ،هاگرد ،ترضحکشُم ،نابنا ،کیخربنچ ،هقلح ،قوط

؟دراد دوجو ریز ياهتیب مادک رد بیترتهب »صقان سانج و رارکت ،مات سانج ،امنضقانتم ،هراعتسا« ياههیارآ-50

تبقاع نابوخ ياپ رد شمزادنا رگم اتمشکیم يراب و يراب نم شود رب رس تسه )آ

ام میدنبیم مارحا رگا رانز دوشیمناگدازآ ام نییآ رد تسا رفک یگتسب )ب

شیدنالاحم ةرطق نیا رس رد تساههچ!تاهیه ،دزپیم رحب ۀلصوح ِلایخ )پ

؟ياهدمآ راک هچ هزویرد هب هناخ نیا هب وتيدید نوخ زا رپ دیشروخ ۀساک اهراب )ت

دشاب نایم ات تیوم و ییوم زا رتمک تنایمییامیپب هر دص رگا ار تیوم و ار تنایم )ث

ب ،آ ،ث ،پ ،تت ،ث ،آ ،ب ،پت ،آ ،ث ،پ ،بپ ،ث ،آ ،ب ،ت

؟تسا هتفر راک هب »ریظنتاعارم و هیانک ،هراعتسا« ياههیارآ هنیزگ مادک رد-51

مشومخ نم ياو تساخرب سرج گنابمشوگ هب دیآ لیحر گناب نارک ره زا

تسا نایم ردنا لین و تسا رادولج یسومتسا نایطبق و ناینوعرف زا رپ يداو

دنراد شیوخ راوهار باکر رد اپدنراد شیپ رد رفس هار نالدایرد

تسا زاسهراچ تّمه باتشب نکم اورپتسا زارد هر ردارب دمآ رفس هاگ

؟دراد دوجو »یبسن ینایب تفص« دنچ ریز ياههژاو نایم رد-52

»ندناوخ - یندیماشآ – شیامن – کسورع – كدنا – یسررب – یناتحت –راویلع – یمومع – نینهآ – رتتخس – تمواقم – رگزاغآ«

هسراهچششجنپ

؟دنتسه »یلعاف تفص« یگمه اههژاو ۀمه هنیزگ مادک رد-53

هدنور – ایوگ – رادیبراتفرگ – اونش – نایرگناناج – انیب – ارادهدنناوخ – راتفر – رادنپ
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؟دوشیم هدید »هراعتسا – ماهیا – ریظنتاعارم« ياههیارآ هنیزگ مادک رد-54

دراد هنییآرپ رهش دیلک شتسد رد هک نآدیاشگیم ار یگریت گرزب لفق ناهگان

دراد هنیجنگ نآ زا ییوب اههناریو نیا كاخاما وت راکنا هب دناوخیم هناریو رب دغج

؟دراد هنیدآ و هبنش زا ربخ یک اما قشعيزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وتیب

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-55

نسح رانک رد ار وت زان هب درورپیمناج نایم زا عبط ۀیاد فطل هب مئاد

نسح رابیوج زا تَدَق وچ تساوخن يورسییوکین جرب زا وت وچمه تفاتن یهام

نسح راسهمشچ زا دروخیم تایح باکتسا رت و هزات نآ زا هشفنب تبل درِگ

نسح راگزور وت تفاطل زا دش خّرفيربلد دهع وت تمالم زا دش مّرخ

؟تسا هدش هدیرفآ ریز یعابر رد اههیارآ مادک-56

شورخ و شوج رد تارف ،تایگنشت زوشوپیلین ،تمتام غاد هب هبعک يا«

»شود هب کشَم دشک هک مدینشن ایردتسوت می زا ياهحشر تارف هک وت زج

بسانت ماهیا ،لیلعت نسح ،هیبشت ،حیملتهیانک ،هیبشت ،زاجم ،امنضقانتم

حیملت ،بسانت ،امنضقانتم ،قارغاهیانک ،ماهیا ،لیلعت نسح ،هراعتسا

.تسا هتفر راک هب سانج یعون ..................  تیب زجهب تایبا ۀمه رد-57

داز نادان نم ردام ارم هکینعم نیا دورن مدای چیه

دادن دای نم هب داتسا ،فیحنتسناد وکن داتسا ردق

داتسا تفگ نم هب هچنآ داب دایدای زا سرد ربم داتسا تفگ

داتسا ،داتِسا نم میلعت هب هکدَُوب داتسا زا تّنم ارم سب

؟دوشیم هدید ماهیا ۀیارآ هنیزگ مادک رد-58

دراد هنیک زا یتلاح ینابرهم یتح وتیبدراد هنیدآ کی رهظزادعب گنر وتیب حبص

؟دراد هنیدآ و هبنش زا ربخ یک اما قشعيزابقشع راک تسا لیطعت دنیوگیم وتیب

دراد هنیجنگ نآ زا ییوب اههناریو نیا كاخاما وت راکنا هب دناوخیم هناریو رب دغج

دراد هنیرید يدنواشیوخ رازآ اب قشعدمآ مدای میوگب يرود شجنر زا متساوخ

؟تسا مادک ریز ِتیب ياههیارآ-59

»ترکش زا دورب يدنخب وچ نیریش باکتشیپ نیریش نتفگ نخس تسا هدنخ ياج«

لیلعت نسح ،زاجم ،ماهیا ،هیبشتحیملت ،هیانک ،زاجم ،هراعتسا

بسانت ماهیا ،هراعتسا ،ماهیا ،هیبشتضقانت ،حیملت ،بسانت ماهیا ،هراعتسا

؟تسا هدمآ تسرد نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ ینعم-60

درِگ هک ینامسیر ای خن( فافل ،)تعرس اب( هبساود ،)نمیرها( سیبلت ،)يزاینیب( انَغ ،)هرقن( میس ،)گرزب( گرتس ،)یکرت( کیزات ،)ندرب کشر( تریغ

)دنشاب هدرک

تفهششجنپراهچ

؟دراد دوجو »یبسن تفص« دنچ ریز ياهژاو نایم رد-61

»یناریا – هناوید – هفوکش – هنارصع – ینتشون – هلاژ – لالز – نشور – یناقوف – هدنزخ – هدیرب – نیمیس – راگزومآ – نازوس«

تفهششجنپراهچ
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؟دوشیم هدید امنضقانتم مه هیبشت مه تیب مادک رد-62

؟غیرد دراد نخس نوچ رونخس ،نامهفنخس زافدص شوگ زا ددرگیم رهگ ناراب ةرطق

دنک تکاله رگ يوش یقاب هکدنک تکاخ هک تبحم زا سرتم

راکشآ تشگ ناهج هاشداپ لدع اتروج و ملظ دابآمدع رد دندش ناهنپ

دنرامش رادیب تلود ار وت باوخ اتار دوخ ةدرم لد قشع زا نک رادیب

؟تسا رتمک اههیبشت دادعت تیب مادک رد-63

شرونم يور تیامح ۀیاس ردغیت باتفآ دشک موجن رکشل رب

تسین ار ام تسه ربص رپس ار وت رگاناج نشوج ز دنکیم رذگ هزمغ گندخ

شریپ تلود غارچ هتشک دوش نغور زا مههدنز لد عمش درادن شقوش شتآ زک یسک

تفرن نارجه بش نیو دیمد تمایق حبصدربب اج زا مغ هوک دیسر تمالم لیس

؟تسا يرتشیب ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-64

مراذگیم زور و بش شدیون نآ دیما هبمدینش یبش یسک ز وا تیانا ربخ

روص رب دمحلا ةروس هکنانچ اتفگ؟راگزور رارحا رب تسا مدقم متفگ

شنارمع ياسوم نم و روت تخرد مکاپ لدیسودق يانیس ماهنیس ،یلجت روط منت

لالجلوذ راگدرک زا دنتساوخ تجاح جنپدنتشادرب تسد عرزت ای اعد اب

؟دراد توافت هیقب اب سانج دادعت رظن زا تیب مادک-65

میدنب هراخ و راخ ّدس زا روبع رب لدمیدنب هراب رب رفس گرب ات تسا تقو

نارگن رس بقع نکیل وت يوک زا متفرنارگد اب تمتشاذگب و متشذگب وت زا

ارم راب نیا هد بآ ییوت هزوک ییوت بآییوت هزویرد لصاح ییوت هزور ییوت زور

مربن زگره وت نابیقر هب نظ نیا نم هکوگب تخومآ هک تیزاونهدنب اربلد

؟تسا توافتم هیقب اب "رطخ" يانعم تیب مادک رد-66

دمآ رطخیب نآ رد دیشروخ تیصاخدرتسگب هیاس نوچ هک تسا ییامه وت لدع

درادن رطخ یسب وت دزنییانس تحیصن دنچ ره

وغ دنک وت يوک هک تساجنآ رفظ و حتفتخر درب وت تخب هک تساجنآ رطخ و هاج

تسین ادیپ رطخ چیه ورد هک يراذگهرتساوخیم تمه ینود زک هلفاق نآ ياو

؟دراد دوجو »ینایب تفص« دنچ ریز تارابع رد-67

ماما يدیشروخ ۀیاس رد ام و دنام رادیاپ ،بالقنا یباتفآ ۀطّوحم رد و دمآ دورف دنلب ياههوک لای زا مارآ مارآ ،دنمهوکش يزور تئیه رد نمهب مود و تسیب«

»میتفای هار یهلا تمحر ماع راب هب )هر(

جنپراهچهسود
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