


یتست -شرپ ادبیات فارسی دوازدهم فصل اول

؟تسا هدمآ ،بیترتهب »تنج ،تامم ،يداب ،شحاف« ياههژاو داضتم ،تایبا مادک رد-1

یقاب نانچمه تیاکح رتفد نیا دمآ نایاپ هب )فلا

تسا یگدنز ار هچنغ ،نتخود بل ز )ب

گنج هب دیآ نم شیپ هک سک نآ ره )ج

رخآ دیشک یماندب هب یماکدوخ ز مراک همه )د

یقاتشم لاحلافصو تفگ دیاشن رتفد دص هب

تسا یگدنکارپ سپ ناز تفکشب وچ

گنت روگ و خزود زجهب دنیبن

اهلفحم دنزاس وزک يزار نآ دنام یک ناهن

ج ـ فلا ـ ب ـ دب ـ ج ـ فلا ـ دج ـ ب ـ فلا ـ دفلا ـ ج ـ د ـ ب

؟دراد توافت تایبا رییاس اب ،تیب مادک یلک موهفم-2

راخ یکی زج دراین نم راهبرازلگ هب دیآ راهب یلاس ره وچ

دش ناشفا هلال رای خر قشع ز نمچدش ناراب رون رازلگ و دمآ راهب

تسا هتشگ شربا یمز يور و قلبا نامسآتسا هتشگ شوخ ناهج هک ناراهب ماگنه هصاخ

دمآ رازهلال زا شوج هب نوخ ار لد هدرم نیمزدمآ راهبون میسن زا دجو رد راوید و رد

؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک موهفم-3

یلاعت و هناحبسهلآ و هیلع و هللایلصالع و ّلجّلجوّزع

؟درادن هراشا ادخ تخانش مدع هب تیب مادک-4

شتیهام هنُک رد هدنام ورفشتیهلا رب قفّتم ناهج

مهف تسد دسر شفصو لیذ رب هنمهو غرم درپ شتاذ جوا رب هن

تشگزاب رد يو رب دندنببتشگ زار مرحم یکلاس رگو

طیحم ددرگن يو رب وت سایقطیسب رب کلم ملع تسا طیحم

.................. ۀنیزگ زجهب دراد ییانعم بسانت»یجنگن مهف رد وت هک نتفگ وت فصو ناوتن« عارصم اب اههنیزگ همه-5

شتحاصف نابز وت رد دنامب زجاعدادب ناوکین همه فصو ِداد هک يدعس

اضعا رب يوم هک دنکیم انث و دمحشوهدم فراع ناهد رد نابز هن دوخ

تسین وت يانث روخ رد نابز چیه هنرگوییوگ دوخ يانث یشومخ هب دوخ وترگم

ماهوا تلامک ّدحرس هب دندیسرنراکفا تلالج يوک رس دندرپسن

؟ تسا هتفر راک هب هفاضا ّکف ي »ار«هنیزگ مادک رد-6

)75 – یضایر يرسارس (

باوخب دجسم رد مییوگ ار هغوراد ات تفگمیوش اج نآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

مرب یضاق ۀناخ ات ار وت دیاب یم تفگار تسم مدرم رایشوه دنز دح دیاب تفگ

؟تسا هتفر راک هب رتشیب ،هنیزگ مادک رد هیبشت ۀیارآ-7

درورپب نیمز دهم رد تابن تانب ات هدومرف ار يراهب ربا ۀیاد

درتسگب نیدّرمز شرف ات هتفگ ار ابص داب شاّرف

هداهن رس رب هفوکش هالک ،عیبر مسوم مودق هب ار خاش لافطا

هتشگ قساب لخن شتیبرت هب ییامرخ مخت و هدش قیاف دهش وا تردق هب یکات ةراصع
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؟تسا يدانسا ،عارصم مادک رد »دش« لعف-8

نم نمرخ دش مشخ ۀشوخ همهدش هناخیم هب شود نیشن تولخ دهاز

هوک يوس دش و يور وز دیچیپبربگ و دوخ اب ماّهر زیت دشب

؟تسا مادک  » کشوک ،راّمخ ،نالذخ ،قرز ،توفص «  تاملک حیحص ینعم-9

خاک - شورف هداب - راوخ - ایر - صولخرصق - راوخبارش - يراوخ - دوبک -صولخ

خاک - راوخبارش - راوخ - دوبک - هدیزگربرصق - شورف هداب - يراوخ - ایر - هدیزگرب

؟تسین یغالب ةویش هب عارصم مادک-10

رظن رظنم تدوش رگا ادخ هجويوش روخ و باوخیب هک شیوخ هب یسر هگنآ

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رديوش رتبوخ کلف باتفآ زک هللااب

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ،ریز تیب-11

»دش نابات زبس گرب لگ ز رای لامجونشب ناتسوب ناغرم ز قشع دورس«

راگدنوادخ دای ،دناوخ هچ يرمق و لبلبدنکیم ادخ دای تسه هک یگرب و لگ ره

رانچ و دیب رس رب هتخاف نانز هرعنهتخاس نمچ راک هتخارفا دش ورس

وتیب راگنرز همه دش ناهج نم مشچ هب هکاراگن دوب لد هچ هب مناتسوب و غاب رس

تسا ییاون شوخ یطوط غاب نیا زبس گرب رهدیآرب رگا گنز زا لد ۀناخ هنییآ

؟تسا طلغ هنیزگ مادک ،ریز تیب رد-12

دیآرد هب شرکش هدهع زکدیآرب هک نابز و تسد زا

تسا يراکنا ماهفتسا تیبهیلافاضم - شسرپ ریمض :هک

تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم دنوادخ ششخبناسنا دوجو مامت زا زاجم :نابز و تسد

– نابآ شجنس یشیامزآ(       ؟تسا بسانتم تیب مادک اب »درُبن رکنم ياطخ هب يزور يهفیظو و دردن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان يهدرپ« ترابع-13

85(

ربخ شفطل هتفگان رارسا هبریصب شملع هدوبان لاوحا رب

تسبن سک رب قزر رد نایصع هبتسپ و الاب دنوادخ نکیلو

تفاین تّزع چیه دش هک رد ره هبتفاتب رس شرد زک ره هک يزیزع

تسا یکی شدزن هب ناهنپ و ادیپ هکتسین هدیشوپ هرذ کی ملع وا رب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب ،ریز تیب رد هدش صخشم تاملک شقن-14

»تسین راّمخۀناخ رد اجک زا یلاو تفگمیوش اج نآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ«

تفص - ممتم - لوعفم - دنسمهیلافاضم - ممتم - هیلافاضم - دنسم

تفص - ممتم - لوعفم - دیقهیلافاضم - هیلافاضم - لوعفم - دیق

؟تسین تسرد ،تیب مادک لباقم رد هدشجرد ۀیارآ-15

)هیانک( تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگ / يوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ

)سکوداراپ( تسین رادیب بشهمین یضاق يآ حبص ور تفگ / مرب یضاق ۀناخ ات ار وت دیابیم تفگ

)بسانت( تسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگ / ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگ

)رارکت( تسین رایشه یسک اجنیا رایب يرایشه تفگ / ار تسم مدرم رایشه دنز دح دیاب تفگ
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مک فرح ، وگ هدوهیب يا : تفگ / يدش دوخ یب نینچ ناز ، يدروخ رایسب یم : تفگ«؟ تسیچ ریز تیب رد »تسین رایسب و مک فرح«ترابع زا روظنم-16

»تسین رایسب و

. تسا مارح هسفن یف يراوخ بارش لمع. تسین هانگ ندروخ مک بارش

. تسا هانگ ، ندروخ دایز باش.درادن یشزرا شنانخس ، راوخ بارش

)80 – شجنس یشیامزآ(      ؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب تسا يدنوادخ تافص زا هک »قاّزرلا وه«و »بویعلا راّتس«موهفم-17

.درورپب نیمز دهم رد تابن ِتانب ات هدومرف ار يراهب ربا يهیاد و درتسگب نیدرمز شرف ات هتفگ ار ابص داب شاّرف

.دربن رکنم ياطخ هب يزور يهفیظو و دردن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان يهدرپ

.هتشگ قساب لخن ،شتیبرت هب ییامرخ مخت و هدش قیاف دهش وا تردق هب یکات يهراصع

.هدیشک اجهمه ،شغیردیب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه ،شباسحیب تمحر ناراب

؟تسا تیب مادک اب بسانتم ،ریز تیب موهفم-18

»نامز کی ناناج ز یبای ربخ یکناج و مسج زا ربخیب يدرگن ات«

درب شیوخ اب ياهراپ ام یتسه زا تفر هکرهدنامن يزیچ ام ز  رخآ ناتسود قارف رد

هاوخب وگ تسا تسد فک رب زیزع ناجتفرب نم تسد زا هک تسین غیرد دوخ لد

ام مینادیم دوجوم دوش یم یناف هکرهتسا یتسین لیلد نادیم نیا رد یتسه يوعد

رای هب دیناسرب نم یقشاع ربخنتشک قشاع رس دراد هک دنیوگ رای

؟تسا هدش هدافتسا هیبشت ۀیارآ زا راب دنچ ،ریز نتم رد-19

رکنم ياطخ هب يزور ۀفیظو و دردن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان ةدرپ .هدیشک اج همه شغیرد یب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه شباسحیب تمحر ناراب«

».دربن

راهچهسودکی

؟تسا توافتم عارصم مادک رد )ماهفتسا( شسرپ عون-20

؟دراد حلص مزع یک تمیحر لد متفگ؟نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تّما راوید مغ هچ

؟زاب دیوگ هچ ناشن یب زا لد یب؟نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ

؟تسا تسردان هدش صخشم تمسق مادک موهفم ای ینعم-21

)تحیصن ندوب هدیافیب( تسین رایسب و مک فرح وگ هدوهیب يا تفگ)هعماج عاضوا یناماسبان( تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگ

)نتفر هار رد ندوب لداعتمان( يوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ)سابل ندوب هدیسوپ( تسین رات و دوپ ز یشقن زج تسا هدیسوپ تفگ

؟دوشیمن هدید تیب مادک رد ادانم-22

؟يوش ربهار یک یشابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخ یب يا

يوش ردپ يزور هک شوکب رسپ يا ناهقشع بیدا شیب قیاقح بتکم رد

يوش رنه لها هگرد كاخ هک دیاباظفاح تسا لاصو ياوه ترس رد رگ

يوش رظن بحاص هک دنامن یکش سپ نیزرظن رظنم تدوش رگا ادخ هجو

زا منماد هک درک تسم نانچ ملگ يوب ،مدیسرب نوچ ،ار باحصا هیده منکرپ ینماد ،مسر لگ تخرد هب نوچ هک متشاد رطاخ هب :تفگ« :ترابع موهفم-23

؟تسا رت کیدزن ترابع مادک موهفم هب  »تفرب تسد

. هدش قیاف دهش وا تردق هب یکات هراصع.هتشگ قساب لخن شتیبرت هب ییامرخ مخت

.َکتدابع َّقح كانَدبَع ام :هک فرتعم تدابع ریصقت هب شلالج هبعک نافکاع. َکتفرعم َّقح كانفرع ام :هک بوسنم رّیحت هب شلامج هیلح نافصاو
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؟دراد ییانعم بسانت تیب مادک اب ، »دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناکزومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا«  تیب-24

بّرقم ناگدنب دنشومخ هک نازناناج ترضح هب نزم بّرقت فال

ام یناشفناج زا دریمب یعّدم اتام یناج قوشعم دهاوخب ناج شاک يا

ار نیمز يور یگجاوخ منک زور نآیمالغ هب ملوبق تسود دنک هک يزور

دنهد یم شرت شیب الب ماجتسا رت بّرقم مزب نیا رد هک ره

؟تسا توافتم عارصم مادک رد »و« فرح عون-25

دیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بلتفرگ شنابیرگ و دید هر هب يدرم بستحم

ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگییازج و يدوج همه يرورس و يرون همه

؟درادن یلوعفم شقن ،هدش صخشم ياههژاو زا کیمادک-26

تسا مادم شیع بلط رد ام وچ هتسویپزین وا هک دییوگم بیع مبستحم اب

تسین راکدب مدرم هاگباوخ دجسم تفگباوخب دجسم رد مییوگ ار هغوراد ات تفگ

تسین راسفا تسا نهاریپ نیا تسود يا تفگ تسمتفرگ شنابیرگ و دید هر هب یتسم بستحم

تسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگ

؟دوشیم تفایرد ،تیب مادک زا  »ءاشت نَم ُّلُذت و ءاشت نَم ّزُعت«  ۀیآ ِموهفم-27

دیازفیب رسدرد درب جنر هچره هبددنب ورف ياهدنب رب وچ راک ،يادخ

تسا میرک دنوادخ هک يدرگن دیمونوا مرک زا ناهج ود هانگ هب بئاص

شدنژن دهاوخ وا هک، لد نآ دنژنشدنلب دهاوخ وا هک ،رس نآ دنلب

یلاخ اج سکهمه يارب كاخ دنکیمتسا ناسکی نیمز ریز ادگ و هاش تّزع

؟تسا توافتم رگید ياههژاو اب هژاو مادک شقن ریز تایبا هب هجوت اب-28

زیت هدنّرد نخان يرادن نوچ«

درک هجنپ وزاب دالوپ اب هک ره

راگزور ،ددنب شتسد ات شاب

زیتس يریگمک هک ِهب نآ نادد اب

درک هجنر ار دوخ نیکسم دعاس

رارب شزغم ناتسود ماک هب سپ

زغمهجنردعاسنخان

؟تسا مادک بیترت هب  »هوتس -نانب -راگفا -انیم« تاملک تسرد یناعم-29

نایرگ -وزاب -حورجم -ابیزهدنامرد -تشگنا -هدرزآ -هنیگبآهتسخ -نخان -هتشک -هنیگبآلولم -تسد -هتسخ -تشهب

؟تسا تسردان يواست مادک-30

.دنکیمن عطق ،ندوب راکاطخ دوجو اب ار رّدقم يزور :دربن رکنم اطخ هب يزور يهفیظو

.دنکیمن وربآیب ،هانگ رطاخ هب ار ناسنا :دردن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان يهدرپ

.دهد شرورپ نیمز رد ابیز یناهایگ نوچمه ار نارتخد :درورپب نیمز دهم رد تابن تانب

.دناهدش زبسرس ناتخرد :هتفرگربرد قرو زبس يابق ار ناتخرد

.دراد ییانعم بسانت ..................  تیب زا ریغ هب تایبا يهمه اب »دماین زاب يربخ ،دش ربخ هک ار ناک / دناناربخیب شبلط رد نایعّدم نیا«تیب-31

)86 – رنه يرسارس(

تسام ناج زا رتتسود تسود هک دشابن فیحتسود لصو بلط رد ام ناج دوربرگ

دنتخود شناهد و دندرک رهُمدنتخومآ قح رارسا ار هکره

ییادص هناورپ ز میدینشن زگرهتسا قشع يزومآون ز لبلب ندیلان

دنهد رد شیشوهیب يوراد هکدنهد رغاس مزب نیا رد ار یسک
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)81 – شجنس یشیامزآ(       ؟دراد ییانعم بسانت تیب مادک اب »شوماخ نم و يوگحیبست غرم / تسین تّیمدآ طرش نیا متفگ«تیب موهفم-32

يربن نامرف وت هکدشابن فاصنا طرشرادربنامرف و هتشگرس وت رهب زا همه

راسمرش وا و تسا هدرک هدنب هنگراگدنوادخ فطل و نیب مرک

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

زاوآ ناگتشک ز دیاینربدناقوشعم ناگتشک ،ناقشاع

؟دوشیمن هدید ریمض شرپ ،عارصم مادک رد-33

تسوزرآ منابات عشعشم ةرهچ ناکییامنهار ماوت هک هر نامه هب زج مورن

تسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر يامنبدش لد شمان و دیکچ ورف هرطق کی

.دوشیم هدید .................. ۀنیزگ رد طقف ریمض شرپ-34

تسین رات و دوپ ز یشقن زج تسا هدیسوپ تفگمنک نوریب تاهماج تمارغ رهب زا تفگ

تسین راع یهالک یب دیاب لقع رس رد تفگهالک تداتفا رد رس زک یتسین هگآ تفگ

تسین راسفا تسا نهاریپ نیا تسود يا تفگ تسمتفرگ شنابیرگ و دید هر هب یتسم بستحم

منک ریوزت هب شوگ رگد هک منآ هن نميوگم هدوهیب و ظعاو يا وش رود

؟تسا توافتم تیب مادک رد »وچ« دربراک-35

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

يوش رس و اپ یب وچ لالجلاوذ هار رددوش ادخ رون همه ترس ات ياپ زا

يوش ربز و ریز هک چیه رادم لد رددوش ربز و ریز وچ وت یتسه داینب

رازه دش نمجنا نایلاس وا ربرایرهش ناهج رب دش كاحض وچ

؟تسین هبهّبشم ،هدشصخشم ةژاو مادک ،ریز تیب رد-36

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

قشعرزایمیکسم

؟تسا هدش نایب رتبسانم هنیزگ مادک رد ریز تیب هب هجوت اب  »تسین راومه هر« زا دوصقم-37

»تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگيوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ«

.تسا هتسب ار یعامتجا تکرح هار يرباربان و يدرخمک.دناهتسب ام ۀمه رب ار هار شیدنادب نارگمتس

.دنتسه یناماسبان راتفرگ زین رگتیاده نادنمدرخ.تسا هدرتسگ هعماج رد يدیلپ و داسف ،یناماسبان

؟دراد ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب »دماین زاوآ و دش ناج ار هتخوس ناک   زومایب هناورپ ز قشع رحس غرم يا« تیب-38

مرواین يدود و مزادگ ناج هک معمشمهد ناج هلعش کی هب هک متسین هناورپ

اهرابوج هب نیگنر ياهلگ هچدناهتفر و هتشغآ دوخ نوخ هب

زاوآ ناگتشک ز دیاینربدنقوشعم ناگتشک ناقشاع

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

؟دراد بسانت تیب مادک اب »ییازف وت یّمک همه یهاکب وت یشیب همه / یشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همه« تیب موهفم-39

روز و دنیاپ و تسد یب دنچ رگا          روم و رام يزور نک اّیهم

تفاین شلامج ياهتنم رصب          تفاین شلالج ياروام رشب

تفاین تّزع چیه دش هک رد ره هبتفاتب رس شرد زک ره هک يزیزع

تخت ز درآ ردنا كاخ هب ار یکیتخب جات دهن رب رس هب ار یکی
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؟تسا توافتم عارصم مادک رد »ش« ریمض شقن-40

دورب لد زا رگم منیبب ریس شمتفگتفرگ شنابیرگ و دید هر هب یتسم بستحم

دید هیامنارگ بسا هب شزان وچنانک سوسفا شبل و يوج هدبرع شسگرن

؟تسا توافتم عارصم مادک رد »تسین« يانعم-41

تسین راکدب مدرم هاگباوخ دجسم تفگتسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگ

تسین راسفا تسا نهاریپ نیا تسود يا تفگ تسمتسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگ

؟دراد يرتمک طابترا رگید تایبا اب تیب مادک-42

تسود ای منم نیا هک مسانشنیم زاب هکتسود و نم داّحتا دیسر ماقم نادب

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

بّرقم ناگدنب دنشومخ هک نازناناج ترضح هب نزم برقت فال

زاوآ ناگتشک ز دیاین ربدناقوشعم ناگتشک ناقشاع

؟دراد یموهفم بسانت ریز تیب اب تیب مادک-43

ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل

دنااطع هرهش نیا رد زک اهر دننآخزود ز و ار ام دزیا ز اطع تسا یلدع

يدرگ هب تسود رد كاخ زا یسریم رگخزود شتآز نکم هشیدنا يدحوا يا

دنک نوحیج و هلجد بآ لعف وا ۀلعشدزو خزود شتآ رب وت فطل میسن رو

منک او یفرح هب نوچ ار ناهد وا يانث ردکیهبکی خزود ياهرد مخر رب ددرگ هتسب

؟تسا هدرک هراشا تموکح هاگتسد ناماسبان عضو و یتلادع یب هب ..................  تیب زج هب اه تیب ي همه رد رعاش-44

تسین راّمخ ي هناخ رد اجک زا یلاو :تفگمیور اجنآ يارس ار یلاو تسا کیدزن :تفگ

تسینراع یهالک یب دیاب لقع رس رد :تفگهالک تداتفا رد رس زک یتسین  هگآ :تفگ

تسین راومه هر ،تسین نتفر هار مرج :تفگيور یم نازیخ و نداتفا ببس ناز یتسم :تفگ

تسین رادیب بش همین یضاق يآ حبص ور :تفگمرب یضاق ي هناخ ات ار وت دیاب یم :تفگ

)87 – يرسارس نابز(         ؟دراد ییانعم طابترا تیب مادک اب »دربن رکنم ياطخ هب يزور يهفیظو« ترابع-45

روز و دناياپ و تسد یب دنچرگاروم و رام يزور دنک اّیهم

تسبن سک رب قزر رد نایصع هبتسپ و الاب دنوادخ نکیلو

سگم و روم و غرم و مدآ ینبسک و زیچ همه شرما راتسرپ

دروخ يزور فاق رد غرمیس هکدرتسگ مرک ناوخ نهپ نانچ

یشیامزآ(       ؟دوشیمن هدیمهف ».دربن رکنم ياطخ هب يزور يهفیظو و دردن شحاف هانگ هب ناگدنب سومان يهدرپ«:ترابع موهفم زا هنیزگ مادک-46

)80 – شجنس

.دنکیمن تازاجم ار ناراکاطخ تمایق زور رد ،دنوادخ.دنکیمن عطق ار ناراکاطخ رّرقم يزور و قزر ،دنوادخ

.دراذگیمن بیصنیب دوخ تمحر زا ار ناراکهانگ ،دنوادخ.دزیریمن ار ناراکهانگ يوربآ ،دنوادخ

)86 - نابز يرسارس(        ؟تسا هدمآ تیب مادک رد َُهل ُتْرَفَغ ْدَقَف یریَغ َُهل َسَیل َو یدبَع نِم ُتَْییَْحتَْسا ِدَق یتِکئالم ای موهفم-47

زوسم نیدنچ وت دناسر يزور هکزور دنوادخ رخآ تساناوت

راسمرش وا و تسا هدرک هدنب هنگراگدنوادخ فطل و نیب مرک

دروآ يادخ هاگرد هب رذعشیوخ ریصقت ز هک هب نامه هدنب

دیرفآ دبع هکنآ فیکف ،درادبدیرخ يدبع هک يراگدنوادخ
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب ،ریز تیب رد هدش صخشم تاملک شقن-48

»دیآرد هب شرکشةدهع زک دیآرب هکنابز و تسد زا«

هیلافاضم - داهن - هیلافاضم - ممتمهیلافاضم - ممتم - هیلافاضم - ممتم

هیلافاضم - لوعفم - طبر فرح - داهنممتم - داهن - طبر فرح - داهن

؟تسا تسردان ،نآ لباقم رد تیب مادک یلک مایپ-49

)هعماج عاضوا یناماسبان( تسین راومه هر تسین نتفر هار مرج تفگ / يوریم نازیخ و ناتفا ببس ناز یتسم تفگ

)هعماج نالوؤسم ندوب دساف( تسین راّمخ ۀناخ رد اجک زا یلاو تفگ / میوش اج نآ يارس ار یلاو تسا کیدزن تفگ

)يرهاظ عضو و رس هب یهجوتیب( تسین رات و دوپ ز یشقن زج تسا هدیسوپ تفگ / منک نوریب تاهماج تمارغ رهب زا تفگ

)هعماج رد يراوخ هوشر( تسین رانید و مهرد راک عرش راک تفگ / ناهراو ار دوخ و ناهنپ هدب يرانید تفگ

؟دراد توافتم يانعم ،هنیزگ مادک رد »دح« ةژاو-50

ار ام ۀناوید لد نک ییاود دوخ لصو هبارای تمغ ردنا ربص و یقاتشم تشذگب دح ز

وت هایس مشچ ةویش يادف نم يامارخ نورب دح زا دربیم همشرک سگرن

تشذگ رد دح زا وت روج نیا نم ابتشذگرب هم زا وت نسح تیار

تسین رایشه یسک اجنیا رایب يرایشه تفگار تسم مدرم رایشه دنز دح دیاب تفگ

؟تسا توافتم تیب مادک رد »ات« فرح دربراک-51

؟يوش ربهار یک یشابن ورهار اتيوش ربخ بحاص هک شوکب ربخیب يا

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

يوش رس و اپ یب وچ لالجلاوذ هار رددوش ادخ رون همه ترس ات ياپ زا

شیوخ يوزارت رد دوب تیعس هکشیوخ يوزاب هب یناوت ات روخب

؟دناسر یم ار يربمایپ ناشن هژاو مادک تیب نیا رد-52

ٌمیسو ٌمیسن ٌمیسج ٌمیسقٌمیرک ٌیبن ٌعاطم ٌعیفش

میسجمیسنعیفشمیسو

؟دنک یم توعد یگدنز رد مهم رما هچ هب ار ام ریز تیب-53

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

تفاطل و یکزان لديروحم دوخ و ییاعدا یبییاناوت و يدنمشزراییاعدا یب و یگتخاب كاپ

؟تسا کیدزن تیب مادک موهفم هب ، »هدیشک اج همه شغیرد یب تمعن ناوخ و هدیسر ار همه شباسح یب تمحر ناراب«  ترابع موهفم-54

زگره سَالپ دوشن سلطاکراهنز چیه هاوخم هلفس زا

زگره ساکم دوبن ار واکهاوخ یسک ي هنازخ ز يزور

زگره ساره تسَک ز لد يادشابن ،ینک عمط ِكرت رگ

زگره هدیشک ناتب روج ینزگره هدید قشع تنحم ین

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب ،ریز تیب رد هدش صخشم ياههژاو شقن-55

»ییاهر يور شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل«

داهن - ممتم - هیلا فاضمدنسم - ممتم - داهنممتم  لوعفم - هیلا فاضم

؟درادن دوجو عارصم مادک رد »دنسم« يروتسد شقن-56

رظن رظنم تدوش رگا ادخ هجوربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی

يوش ربخ بحاص هک شوکب ربخیب يايوشب هر نادرم وچ دوجو سم زا تسد
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؟دوش یمن تفایرد هنیزگ مادک زا ، »دربن رکنم ياطخ هب يزور هفیظو« ِترابع موهفم-57

ناروخ يزور هدنرآرب زوراهریصقت هدنریذپرذعخاتسگ درک ار ام وت ياه مرکزومآرد دوخ يانث ار منابز

؟تسا هتفر راک هب ياهیارآ هچ »..................درک زارد تسد دشاب هتفر رد شرنف هک نیا لثم وا« ترابع رد-58

ماهیاهیانکيزیمآسحهراعتسا

؟تسین کیدزن  »هللا الا هلا ال« موهفم هب هنیزگ مادک-59

ییاین مهو رد وت هک نتفگ وت هبش ناوتندیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل

یشوپب وت یبیع همه ،ینادب وت یبیغ همهییازس دیحوت هب هک میوگ وت دیحوت همه

؟دراد هراشا تلاح مادک هب  »هالک تداتفا رد رس زک یتسین هگآ :تفگ« ترابع-60

لداعت نتشادنینادانیهاگآ انیبدا یب
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