


ادبیات فارسی دوازدهم فصل دوم-پرش- تستی

؟دراد ییانعم »داضت« ریز ِتیب اب ،تیب مادک-1

»دشاب لهج لیلد یشوماخ هکيوخ نکم یشوماخ هب ونشب نم ز«

دونش و تفگ راک تسا يراک لکشم تخس هکيوگ وکین و يوگ ماگنههب يوگ تسرد

درم ددرگ راوخ هدیجنسن مالک زا هکسلجم رد يوگ هدیجنس ییوگ وچ نخس

دشاب لقاع هک درم دنک هشیدنا لوانهد هب دیاین زاب رگد هتفگ نخس

یشوماخ زا دوش نتشک ز هدوسآ ،عمشناهج مزب رد هک راتفگ بل رب نز رهم

ناونع ،زیگناروش و نیریش يرعش ِنابز اب ساسحا هاگرذگ رد شصلاخ ِحور ِناشورخ لیس ،هک تسا ون ياهریبعت و هزات ياههشیدنا لصاح انالوم لزغ-2

؟دراد یفصو بیکرت دنچ ».دوشیم

تفهششجنپراهچ

؟تسا رتمک هنیزگ مادک رد یفصو ياهبیکرت-3

دنچ یماگ امش فطل دهن شیپ رگم مهدیسر میناوتن یلاع دصقم نادب ام

تسا ینامیلس مه روم ،دوخ کچوک رهش هبتسا یکی هناخ ساسا ،يرصق هچ و ياهنال هچ

شیوخ رگتراغ ۀجنپ يوزرآ مربیمنادرخیب نیا هب فرص دوشن مساوح ات

منتیب ناج زا رتدیدپان هماج ردنتشیوخ ناجیب نت نیز وت تقرف رد

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ياههژاو لباقم یناعم مامت-4

بارطضا ،ینامگدب :هشیدنا )ب                        هدرم ،هدزخی :هدرسف )فلا

گنروا ،هتخیوآ :دنوآ )د                              روج ،هودنا :تبرک )ج

هفرح ،هشیپ :تعنص )ـه

ـه ،دد ،جـه ،بب ،فلا

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-5

ناگمه تریح و تهب ،یکاّته و جرم و جره ،رارسا نتسجهیشاغ رام ،نمشد سوساج ،تاهابم و رخف

ناقف و دایرف ،تّبحم تیاغ ،ندرک اوأمبیرخت لماع ،مّلسم و ضرف ،یهلا برق قرغتسم

؟تسا هدش انعم یتسرد هب هنیزگ مادک رد »دنویپ و داژن نیا مه ز لسگب / ریوزت ساسا نیا یپ ز نکفب« تیب-6

.ربب نیب زا ار متس و ملظ رابت و لصا و نک دوبان ُنب زا ار ایر ساسا و هشیر

.نادرگ زاب مه هب ار انب و لصا نیا و نک يزیریپ ار ایر و ریوزت ساسا

.زاس رارقرب ماوقا اب ار دوخ طابترا و نک ایحا ار ریوزت ياههیاپ

نک ظفح اهنآ اب ار دوخ دنویپ و طابترا و نکن راتفر ییورود و ایر هب ناشیوخ اب
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؟دراد ریز تیب ریظن یموهفم ،تیب مادک-7

»هوکش رد درذگب نامسآ ز ترسهوک وچ يرآ نماد رد ياپ رگا«

هدیسرن یناعم تسد وت نماد ربهدرپسن مه وت ياپ وت ۀیاپ رب

نامسآ نانع ات هیاپ هیاپناهج رد ناهنپ تسا ییاهنابدرن

ینادرگب نامسآ زا نم هآ ریت هکدیآ تسد  هب رپس نآ اجک ز تمنادن

دنوش امیپنامسآ يریگهشوگ رد اهرکفدنوش الاب ملاع زا بایماک ،ناریگهشوگ

؟تسا مادک بیترتهب ،ریز تیب رد هدشصخشم تاملک شقن-8

شوج منزیم مئاد گید ناسبشقشع يادوس شتآ بات ز

لوعفم - داهندنسم - هیلافاضملوعفم - هیلافاضمدنسم - داهن

؟تسا طلغ هژاو ینعم هنیزگ مادک رد-9

ندش راوخ = ّلُذیگدوسآ = قارِفيراکایر = ریوزتندش هتخاس = ندش ثادحا

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم ياههژاو شقن بیترت هب »دنخ یمه شوخ ،شابمهدرسفا / يوگ یمهنخس ،نیشنم شماخ« تیب رد-10

یفن لعف – دنسم – رما لعف – لوعفم – رما لعفیفن لعف – لوعفم – يرابخا عراضم – داهن – دیق

یهن لعف – دنسم – رما لعف – لوعفم – دیقیهن لعف – لوعفم – يرابخا عراضم – داهن – رما لعف

؟درادن یموهفم تبارق تیب مادک اب » مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هک / سدق ریاط يا نک هار ۀقردب متمه« تیب-11

تسکشن و داتفا ام تسد زا حدقتسم نم و کیراب هر و کیرات بش

دربب ام بآ یمورحم شتآک دابموک یهار رضخ تسا تاملظ رب راذگ

مریپ هک نک مناوج هعرج کی هبتابارخ ریپ يا سر مدایرف هب

ار نامیلس رصق هر وج دهده ز ینادیمنییاپیب و تسدیب ارچ ییاپیم هچ اج زا هجب

؟تسا توافتم اههنیزگ رگید اب تیب مادک موهفم-12

دینک داد ادخ رهب نطو ناگرزب ياهاتوک ناناوج رمع دنک دادیب و روج

دیریگب دادیب يوس هَر ،تفص داهرفدادیب هب دیرآرس و دیزاسب روج اب

دیآرب یهاوخداد رگد زور هکنک رس زورما هاوخدب دادیب هب

شدیاب لّمحت دتفا ایسآ رد نوچ هناددیفسور ییآرب ات نک کلف روج رب ربص

؟تسیک هدیصق نیا رد »ناجهتخوس« زا دوصقم و تسیک زا هیدنوامد ةدیصق-13

دنوامد - یخرفدنوامد - ارعشلاکلمرعاش دوخ - راهبرعاش دوخ - یخرف

؟دراد یموهفم یکیدزن تیب مادک اب »دنخیمه شوخ شابم هدرسفا /يوگیمه نخس نیشنم شماخ« تیب-14

تسا سب ام ياسهمرس يولگ رب يریگگنتندز یک ات بدا لفق ام شماخ بل رب

دنتخود شناهد و دندرک رهُمدنتخومآ قح رارسا ار هک ره

درادن شوماخ بل هوکش ریشمشتسا مین ود مصخ رگج نم یشماخ زا

شاب شوماخ نمجنا رد نیشتآ نابز اباههدید نشور وت يور زا عمش نوچ دوش ات

2



؟دوشیم هدید »يزیتسهناگیب« موهفم تیب مادک رد-15

تسا نم وچمه سفق راتفرگ غرم کلسمتسا نطو رهب همه نیا ریسا غرم ۀلان

تسا نفک زا مک و نت ِگنن هک هماج نآ رَدبنطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک يا هماج

تسا نمچ فرَط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

تسا نَزَحلاتیب هک هناخ نآ َشنُک ناریو کشا زدابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

؟تسا هتفر راک هب »حیملت« ۀیارآ .................. ۀنیزگ يانثتسا هب اههنیزگ ۀمه رد-16

دنکیم نونجم قشع ياههصقدنکیم نوخ رپ هار ثیدح ین

تسا نکهوک دتف هک ره ِرس هب نیریش روشتفگش تسیراک هن داهرف ِندنک نوتسیب

دسریم ناعنک هب رگید رگم نم زیزع ناجنهریپ يوب رصم زا نَزَحلا تیب يوس دیآ

)بارش ۀلایپ =( حَدَق ياعد و نم ،نآرق توالت و وتدهاز دسریمن ییاج هب وت تحیصن

؟تسا هدش فذح یظفل ۀنیرق هب لعف ترابع مادک رد-17

.ِهب نآ هک هد نآ ارم

.ياهداتفا میظع رورغ رد یسانشیم حجار ار دوخ نایاپراهچ رگید رب هچ نادب وت

.ریجنز رد ياپ و دنریسا يراد وت هک سوه نیدب مه یقلخ

.رتشیب شفرب شیب شماب هک ره

؟تسا تسرد اههژاو ۀمه يانعم هنیزگ مادک رد-18

)هدیزگرب :توفص( ،)اهمدق :مودق( ،)یتخبشوخ :دعس( )راوتسا :درمیاپ( ،)تراسخ ناربج :تمارغ( ،)یمیدق ۀکس :رانید(

)هودنا :نزح( ،)كرحم :نابنجهلسلس( ،)راکیب :لطعم()زایتما :روس( ،)ّیبرم :بیدا( ،)تاذ :هجو(

؟دوشیمن هدید »یناسرمایپ« موهفم تیب مادک رد-19

نم زادگ نمشد رورپ تسود هاش ابابص يا شلاح وگب ،تخوس هیرگ ز ظفاح

تسا نمچ فرط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

ار ام ۀصق تسود هب دناسرب اتار ابص داب میهدیم يرسدرد

مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هکسدق ریاط يا نک هار ۀقردب متّمه

؟دراد تبارق ».دیلانب ،دوب بوقعی رس يالاب رب هدنرپ ره هچنانچ ؛دیلان و دمآرد نازحالاتیب رد« ترابع اب هنیزگ مادک موهفم-20

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

شوماخ نم و يوگ حیبست غرمتسین تیمدآ طرش نیا متفگ

زادگ رد نم شتآ زا دش عمششورخ رد نم ۀلان زا دش غرم

زیخرحس ناغرم ةرعن زا مغ هچ ار لگزوسرگج دایرف و هلان ینک هچ وجاوخ

؟تسا بسانتم تیب مادک موهفم اب »تسا نمرها وا هک درک نیقی زورما تلم / میدرک نامیلس ،کلم نیا رد هک ار یسک نآ« تیب موهفم-21

!نم زا نامیلس ِکلُم را دوب مشخبب هکمراد دوخ اب هلصوح نآ یلو مروم هچرگ

شابم لفاغ نیگن ریز رد تسا ناوید رحِسنامز نیا تسا مکح ِراد متاخ هک ار نامیلس نآ

دشاب نمرها ِتسد وا رب هاگ هاگ هکمناتسن چیه هب نامیلس نیگن نآ نم

یتشادنپ یمه نمشد ار شیوخ رادتسودکنآ زا يدوب رذحرب ام تبحص زا بش و زور
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.................. ۀنیزگ رگم دراد تبارق »دنمدرخ مدرم لد داد    ناتسب هلفس نادرخ یب نیز« تیب اب اههنیزگ مامت موهفم-22

دنکرب ملظ يانب هشیر زا دیاب هک انب نیا نب ز نکرب

دیآرب یهاوخداد رگد زور هک نک رس زورما هاوخدب دادیب هب

دابآ و مّرخ دوش وت داد ز کلُم نیو داینب ز هشیر ینکب ار متس خاش ات

غیت تیامح رد راد ار لدع غیرد رادم ناملاظ زا غیت

؟تسا هدمآ تسردان نآ لباقم رد تیب مادک موهفم-23

)ندرک ضارتعا و نتفگ نخس( :دنخ یمه شوخ ،شابم هدرسفا / يوگ یمه نخس نیشنم شُماخ

)ملظ اب هزرابم و ییامنتردق( :دنغرا ریش هزرش وچ شورخب / هزرگ ياهدژا وچ يارگب

)يزیتسملظ( :دنمدرخ مدرم لد داد / ناتسب هلفس نادرخ یب نیز

)توکس هب توعد( :دنپ یکی ونش ناج هتخوس نیز / ار نورد شتآ نکم ناهنپ

؟تسا تسردان نآ ربارب رد هدش صخشم ياههراعتسا موهفم ،هنیزگ مادک رد-24

)هوک ۀنایم ياهگنس زا هراعتسا( دنبرمک یکی نایم هب نهآ ز / دوخ هلُک یکی رس هب میس زا

)مشخ زا هراعتسا( دنپ یکی ونش ناج هتخوس نیز / ار نورد شتآ نکم ناهنپ

)دنوامد ۀّلق رس فرب زا هراعتسا( دندرک دامض نآ رب روفاک / دنیشن ورف مرو و درد ات

)دنوامد نورد باذم داوم زا هراعتسا( دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناو / هنامز لد يا رجفنم وش

؟دیآیمرب تیب مادک زا »تدحو ماقم« موهفم-25

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

تسود يا ایب َماوت مالغ هک ایب ایبتسود يا ام نایم ییادج تشذگ دحز

تسود يا ناهراو تسا لتق وت دارم رگاشیوخ یناگدنز هن دیاب وت ياضر ارم

تسود يا ناه ریگب میوگ هک رایب وگب تسد ِفکرب هداهن یناج و هتسکش یلد

؟تسا هتفرگ تروص »يونعم ۀنیرق« هب لعف فذح هنیزگ مادک رد-26

.يدنتشگ رتهم مدرم هلمج يدوبن تّقشم رگا

.رتمک نآ تعفنم ،رتلیاه زاوآ و رتمیظع هّثج اجک ره هک متسنادب :تفگ

.دهدن کین ةرمث ،هتشاک دشاب هک نیمز ره رد دب مخت

.تسا هنابز اب شزوس و شتآ زا رپ هنیس ،منکیم نتسیرگ كرت رگا و دوشیمن مک هدید بآ و قوش ترارح میرگب رگا

؟دنراد یشقن هچ بیترت هب هدش صخشم ياههژاو ،ریز رعش رد -27

تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره

ملق زا شـمان دتف هنامز رتفد رد

مرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد

تسا یهت یِم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب

تشادن مک و شیب ِمغ هک مغ تشادن يرآ

تشادن ملق بحاص مدرم هک یّتلم ره

تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سک نآ

تشادن مَج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام

لوعفم – دنسم – داهن – داهنداهن – لوعفم – داهن – لوعفمداهن – دنسم – لوعفم – داهنداهن – دنسم – داهن – لوعفم

؟دنادیم نیمز ةدزخی لد هودنا و درد ار دنوامد یگدمآرب تّلع ،تیب مادک رد لیلعت نسح-28

دنچ کی هدومن مرو درد زا ینیمز ةدرسف بلق وت

دندرک دامض نآ رب روفاک دنیشن ورف مرو و درد ات

دنچ یتبرض زاونب يو رب وش نامسآ رب نیمز تشم يا

دنبلد رهچ ،ربا هب هتفهنب يور تدنیبن رشب مشچ ات
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؟دریگیمن ياج يرادیاپ تایبدا ةزوح رد تیب مادک-29

تسا نزحلاتیب هک هناخ نآ شنک ناریو کشا زدابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

یبنجا نایب تسه ،رویغ نایع تفگدش هتسب ماهقطان ،دنز مد وت ز تساوخ

تسین یسخ و راخ یب هتساخ ون نبلگ نیاکشاب نوخ هب هقرغ یبلطیم رگا يدازآ

هناگیب دیشک رس نآ رد هک ياهناخ هبدیما ياپ داهن دیاشن تسود هب وگب

؟تسا تسردان هژاو ینعم هنیزگ مادک رد-30

ییاورنامرف = کلمرادیگدوسآ = تغارفاهمغ ۀناخ = نازحالاتیبكرحم = نابنج هلسلس

.................. ۀنیزگ زج هب دناهدش ینعم یتسرد هب هدش صخشم ناگژاو مامت-31

)تشگنا( ینیب نانب زا ار نآ وت دزیخ درخ زک یطخ هکدشاب یگدیدهتوک هک ناکرا زا هن نادزی ز

)تراسخ ناربج( تمارغ دنناتس هتشک زا هفیاط نیاکابحا ریشمش ز هلان نکم شیورد

)ناتسبات( راب ار وت تسین و دوب لصاح مسوم نیاکسب نیمه وت مرج هک هتسهآ ربت اتفگ

)تشرس دب( يرگنن هلفس يور ات نک دهجفالخیب دراد رام لعف هلفس

؟تسا هتفهن »یتسرپنطو« موهفم تیب مادک رد-32

تسا نمچ فرَط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

تسا نم لثم دنکن سک ره هک دییامنبشیوخ يدازآ هر رد نانطو مه يا يرکف

تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدبنطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج

تسا نَزَحلاتیب هک هناخ نآ َشنُک ناریو کشا زدابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »دنوآ ،هزرش ،لّطعم ،رجعم« ياههژاو ینعم-33

نازیوآ ،كانبضغ ،راکیب ،شوپرسراوتسا ،نیگمشخ ،راکیب ،يرسور

گنوآ ،نیگمشخ ،فیلکتالب ،دنبناهدادصورس ،كانبضغ ،فیلکتالب ،شوپرد

؟درادن »دنسم« شقن هدشصخشم ۀملک هنیزگ مادک رد-34

تسین رایسب نانچمه تبوقع نیا ار هنگ نآمدش لدیب مرجال مدرک بیع ار نالدیب

تسین راب ار ام هک ترضح نآ رب ییوگ نیرفآتدتفا یقافتا زاب رگا حبص میسن يا

تسین رداق ناور دقن رب هک بیع شنکمراثن درک شلد بلق رگا سلفم قشاع

تسین رادیب سک هک میرگیم تقو نآ بجع نیونم مشچ بآ ز دوب دیاب رادیب ار قلخ

؟تسا رتشیب تیب مادک »یفاضا ياهبیکرت« دادعت-35

شیوخ رگتراغ ۀجنپ يوزرآ مربیمنادرخیب نیدب فرص دوشن مساوح ات

ممشچ باوخ بآ وچ ربم شیب نیزممشچ باتفآ تلایخ سکع يا

اهیناشخرد دیشروخ ۀمشچ تخُر يااهیناشفارد تخومآ وت لعل زا معبط

تسارجام نیا زا غراف تسین هقلح نیا رد هکرهتسالب ماد ۀقلح تسود يوم ۀلسلس

؟تسا رتشیب اههنیزگ ریاس زا هنیزگ مادک رد ییالما ياهطلغ-36

.میدیدنخ لد هت زا نمشد ریسا تریح و تحب نایم رد.دیامرف ضارعا زاب ،دناوخب شزاب دنکن رظن وا رد یلاعت دزیا

.میورب و میرازگب راک ار اهنیم نک کمک ایب.بوسنم ریهت هب شلامج ۀیله
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......... ۀنیزگ ياههژاو زجهب دنافدارتم اههنیزگ ۀمه رد اههژاو-37

اورنامرف ،مکاح ،یلاوبارش ،مادم ،هدابهزرش ،دنژن ،دنغرا   دنروا ،هکیرا ،ریرس

؟تسین دوهشم یبدا ۀیارآ مادک »دنزرف تخب هایس دنپ نیا / ونشب دیپس رس ردام يا« تیب رد-38

صیخشتلیلعت نسحداضتهراعتسا

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد تّمه يانعم-39

بلط اقترا قح يوس نک دنلب دوخ دنسَمبلط ایلوا زا تّمه ایب قح هار کلاس

وت تسپ تسا خرچ هک راد دنلب تّمهنیزح لد يا دنلب خرچ ز شکم یتسپ

مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هکسدق ریاط يا نک هار ۀقردب متّمه

تسوت ۀنادنر تّمه نآ متجاح و مدنرفک رد ییادگ لوکشک هک ریپ يا تّمه

؟دیباییم ییالما طلغ دنچ ریز ناگژاو هورگ رد-40

- دامز و مهرم - فیلکتالب و لطعم  - دنبور و رجعم - گنروا و ریرس - دنغرا ةزرش ریش - هنالسهنالس - يراکایر و ریوزت - ندز لز - نادان و هلفس«

»دنکفاسپ و ثاریم - هتخیوآ و دنوآ - نمیدب و سهن - نایاپراهچ و ناروطس - تبرض و تشم - هدزخی و هدرسف

راهچهسودکی

؟تسا هدمآ یتسردهب هنیزگ مادک رد »ار« عون-41

»تسا نماد رانک لزنم ار هدولآباوخ ياپ تسا نت راویدراچ رد رفس ار لفاغ ناج«

یلوعفم - هفاضاکفهفاضاکف - هفاضافرحهفاضاکف - یلوعفمهفاضاکف - هفاضاکف

.................. تیب زج هب دراد دوجو »هیبشت« و »هراعتسا« ،ریز تایبا مامت رد-42

دنچ کی هدومن مرو و درد زاینیمز ةدرسف بلق وت

دنکرب ملظ يانب ،هشیر زادیاب هک انب نیا نب ز نکرب

دنکفاسپ اهنرق ِشدرگ زايراگزور ِتشرد ِتشم وت

دندرک دامض نآ رب روفاکدنیشن ورف مرو و درد ات

؟تسا هدمآ ریز تیب رد هک تسا هتفر راک هب ییانعم نامه هب »تّمه« هنیزگ مادک رد-43

»دوش نامیلس هک دناوت روم / دوش نابنجهلسلس رگا تّمه«

دناهدیسر ییاجهب دنلب تمه زاراگزور نادرم هک راد دنلب تمه

تسوا اب ملاع ود ناکاپ تّمه مرجالكاپ نماد و رنه لامک و تسا بوخ يور

تسدازآ دریذپ قلعت گنر هچ ره زدوبک خرچ ریز هک منآ تمه مالغ

نک هارمه یتّمه نامضوع ردنک هاتوک نخس شیاسآ رهب

؟تسین هیبشت ياراد تیب مادک-44

دنبرمک یکی نایم هب نهآ زدوخ هلک یکی رس هب میس زا

دنناموید سحن مدرم نیوناروتس مد زا یهراو ات

دنوامد يا وت ییوت تشم نآتشم کلف رب مشخ ز تخاونب

دنچ کی هدومن مرو درد زاینیمز ةدرسف بلق وت
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؟دراد ییانعم تبارق تیب مادک اب »مراد نزحلاتیب رد ياج اما مرصم تخت هب / نوریب نطو بح درب یک لد زا تبرغ طاشن« تیب-45

تخرد رب یهاگ ،هزبس رب امش هگتخس دنب رد نم هک دشاب اور نیا

نطولابح دور یک وت لد زانتخ ای ینیب مور رگ رفس رد

منطو رد ملد تسا بیرغ هک میوگ هچ نمیلانیم نطو دای اب وت هنابیرغ هچ

تسخن هجاوخ يا سانشب نطو وتتسرد دشاب نطولابح نینچمه

؟تسیچ زا هراعتسا لباقم تیب رد »روفاک«و »مرو«-46

دندرک دامض نآ رب روفاکدنیشنورف مرو و درد ات

فرب – هوک یگدمآربفرب – مرکوبشوخ ياهدام – یگدمآربدامپ – هوک

؟تسا تسردان هژاو ینعم هنیزگ مادک رد-47

نارجه = قارِفهارمه = قفاومتیاکح = صصقيوق ةدارا ياراد = مدق تباث

.تسا هتفر راک هب حیملت ۀیارآ  ..................  تیب زجهب تایبا ۀمه رد-48

ار لیلخ دبیرفن ياهدید خوش رهدُرب هار ِز دناوتن ارم هَم و دیشروخ

)هلیح = ویر( ار گنر و ویر دوبن رثا ناتسار ردوحم میلک ياصع ز نارحاس رحِس دش

؟دشاب هچ اتسور رد یشابن رگا شیب نیز شیاتسور تسا لقع ،مظعا رصم تسا قشع

تسا نیمه متاخ مظعا مسا هکلد رد شقن يروم رازآ دنبَم

؟تسا هدمآ تسردان نآ لباقم رد تیب مادک موهفم و ینعم-49

)ندوب تکاس( ؟ارچ یشوپ هدرپ وت ،زار هدرپ زا دش نورب / ؟ارچ یشوجن مُخ وچ ؟ارچ یشومخ الد

)ناهاوخيدازآ رب هتفر متس و ملظ نایب( دنچ کی هدومن مرو درد زا / ینیمز ةدرسف بلق وت

)ناراکایر و ناملاظ يدوبان هب هیصوت( دنویپ و داژن نیا مه ز لسگب / ریوزت ِساسا نیا یپ ز نکفب

)ندرکن توکس هب توعد( دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناو / هنامز لد يا رجفنم وش

.................. ۀنیزگ رد زج هب تسا ینعم کی هب اههنیزگ زا کی ره عارصم ود نایاپ رد »ار« عون-50

ار زور منارذگب دشاب هک یعون ره هب اتار زوسلد ندیلان نیا نم مرادیم تسود

ار وهآ دیص تسمامت هزمغ ریت هکار وزاب فیطل نآ داد هک تخس نامک

ار زاس نآ نزب برطم یم ماج نآ رایب یقاسار زانط ربلد نآ متفای شوخ بَرَط تقو

ار هدننیب ود ناجنرم ینیبنار هدننیرفآ ناگدننیب هب

.دراد دوجو  .................. زجهب ریز ياهتیب ۀمه رد »تشادن مک و شیب مغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب موهفم-51

داهن دناوت ياپ وا رب هک نآ؟داشگ دناوت هک ار کلف دنب

تشذگرب کلف ز یماظن راکتشذگرد کلف شیب و مک ز نوچ

دروخن ایند مغ ایند مغ رددرم دازآ ۀشیپرنه چیه

مک شیب مغ ره دوشیم نآ زکمغ گنز لقیص نآ یقاس ایب

؟درادن يزاجم موهفم »رس« ةژاو هنیزگ مادک رد-52

یباوخ درکن رذگ و درک رذگ اهلایخ هچیباتفآ دیآرب هک بشما درادن نآ رس

دوب دهاوخ ناغم ریپ هر كاخ ام رسدوب دهاوخ ناشن و مان یم و هناخیم ز ات

ار روبنز ۀناخ تجاح تسین ینابساپرذگرد صقان لقع يا ام روشرپ رس زا

ایرد نیا رد نادرگرس ،تسا حون یتشک نیدنچ هکنک نوریب چوپ بابح نوچ رس زا لحاس ياوه
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؟دراد تبارق »شنادخنز هَچ زا لد فسوی ناشن / درآیم هک نزحلاتیب ۀتسکش نیدب« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-53

دننک تاینادنز هک دنربیم راب نیادنبم لد هاچ زا ندش اهر نیا هب فسوی

درک ناوت يزاب نیا هک اب ار ادخدرک ناهن نم زا يور و درب نم زا لد

؟شیپ دمآ هچ ار هتشگرس يراکش نآ هکشیورد نم ملفاغ و دش هدوبر ملد

تسا نادنز و دنب و هاچ زا غرافتسشنب لد رصم هب فسوی زاب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »هزرش ،هزرگ ،ریرس ،ریبعت« ناگژاو حیحص يانعم-54

كانرطخ ،رهز ،تخت ،نداد حرشنیگمشخ ،یّمس رام یعون یگژیو ،گنروا ،ییوگزاب

تشرسدب ،كانرطخ رام ،گنوآ ،ندرک نّیعمكانرطخ ،یّمس رام یعون یگژیو ،تخت ،ندرک نایب

؟دراد دوجو ییالما طلغ ،ریز ياههژاو زا هورگ مادک رد-55

نمشد عضاوم )فلا

ندز هزوپ )ج

همزگ و بستحم )ـه

تراسخ و تمارغ )ب

حیحص و باوث )د

مادس سوساج )و

ب ،فلاد ،وـه ،بج ،فلا

؟تسا هدشن انعم تسرد ،نآ ربارب رد ،ریز تایانک زا کی مادک موهفم-56

)میبرطضم و نارگن( .تسین ناملد يوت لد

)دزومآیم تراهم ام هب( .دهدیم نامتسد راک هک منادیم نم

)موشیمن هجوتم( .مروآیمن رد رس هجیتن یب راک نیا زا ملد هت هک نیا اب

)میدوب هدرکن رکف راک زا تمسق نیا هب( .میدوب هدناوخن رگید ار راک ِياج نیا

؟تسا تسردان یگمه ،اهنآ ةرامش هب هجوت اب اههژاو مادک لباقم ینعم-57

طاشن و روش :هراشتسا -یناشیپ :ههبج -يزیت و يدنت :تّدح -

دوجو :هجو -اهنامسآ :تانیاک -راتسد :ناسلیط -قلعم :دنوآ -

123

4567

5 − 4 − 17 − 3 − 27 − 6 − 26 − 5 − 3

؟تسا توافتم تیب مادک موهفم-58

تسا نم نیکمت و تمشح ببس تمارک نیاکراد ینازرا نم هب ایادخ رقف تلود

میاهناهاش رسفا و سابل زا لابلاغرافیسلفم هالک و رقف و هنهک يابق اب

؟دییاقب دنب رد هچ رقف هر نایادگدندیسر و دندرم هک دوب اقب نیع انف

منکیم تلود لها راک رقف سابل ردمنکیم تمدخ هناخیم رد هک دش يراگزور

؟تسا توافتم هیقب اب هژاو مادک شقن ریز ترابع رد-59

.تسنادیم لحهار اهنت ار هرادجود زیرکاخ کی ثادحا يدجاس دیهش

هرادجوداهنتکیدیهش

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »هیفاق« يروتسد شقن-60

دنبرمک یکی نایم هب نهآ زدوخَهلُک یکی رس هب میس زا

دنسرخ هتفگ ز َماین هوک يايراگزور ِتشم هن وت ین ین

دنویپ هدرک دعس رتخا ابنامیپ هتسب رهپس ریش اب

دنپ یکی ونش ناجهتخوس نیزار نورد شتآ نکم ناهنپ
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