


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل سوم-پرش- تستی

؟تسا هدمآ یتسردهب هنیزگ مادک رد ریز تیب ياههیارآ-1

»نم يولهپ ز همیخ ،روش تخب دنکنیملد يروبص تخر داد جارات هب قشع«

يزیمآسح ،سکوداراپضقانت ،صیخشتهیانک ،هراعتساسانج ،هلداعم بولسا

؟دراد یموهفم بسانت ،تیب مادک اب ریز تیب-2

»شتیهام هنک رد هدنامورفشتیهلا رب قفتم ناهج

رس ز یگرزب هداهن ناگرزبرب شیگرزب و فطل هاگرد هب

دننادرگرس هریاد نیرد هک دناد قشعیلو دندوجو راگرپ ۀطقن نالقاع

طیحم ددرگن يو رب وت سایقطیسب رب ِکلَم ملع تسا طیحم

دناهتشگرس و رایسب دنتفربدناهتشگرب هار نیا زک یناسک

:زجهب ؛تسا ناسکی تایبا ۀمه یلک موهفم-3

شنارادیرخ دنناهج نازیزع هکمیربن فسوی يرادیرخ مان رگد ام

شناراتفرگ لاوحا زا دشاب ربخ هچرمع همه رد دشن راتفرگ هک يدنمروز

شنارادیب ةدید زا یهگآ دوبنتسود اب ابید سلطا هگباوخ رد هتفخ

شنارامیب تّلع زا ربخ دشابن هکشیر لد ياود تسج ناوتن یبیبط زا

؟درادن دوجو  »هلداعم بولسا«  هنیزگ مادک رد-4

اــهلاـثمت یـتشز زا دروـخ مهرب یک هنییآاــم مرــج دزاــسن نـیچرـپ ار وـت وفع یناشیپ

دــناـم یمن ناراب هرطق ياج بآ يور هبدــناـم یـمن ناراـی لد رد زـگرـه هنیک نارایز

اهلامآ هتشر رس دهدیم متسد هب شفلزمــنک يدـیموـن ناـماس مور یم بئاص دنچره

دوــشیـم ادـیپ دوز صـلاخ ریش ردنا يومدوشیم ادیوه مدرم رب دوز ناکاپ ياهیلامک یب

؟دوشیم تفای تایبا مادک رد ،بیترتهب »لیلعتنسح و هلداعم بولسا ،ماهیا ،هراعتسا« ياههیارآ-5

ملفحم عمش وچ نایرگ رحس ات بش ره وت زا رود )فلا

ناشن تریشمش دادیب زا لد مخز دهدیم )ب

راهب ربا دید وچ مایا يدهع دب مسر )ج

دنکیمن نمچ لیم ارچ نم نامچ ورس )د

ملصاحیب ۀیرگ زا ،یلصاح دشاب هچ دوخ ات

اهباب زا باتک نومضم دیمهف ناوتیم

دمآ نیرسن و لبنس و نمس رب شاهیرگ

دنکیمن نمس دای دوشیمن لگ مدمه

فلا ،ب ،ج ،دفلا ،د ،ج ،بج ،ب ،فلا ،دب ،ج ،د ،فلا

؟تسا توافتم ،تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-6

تسین لزنم ار وت يادوس تفآرپ هارتسین لحاس ار وت قشع رطخرپ ۀطرو

تسین هراچ دنراپسب ناج هکنآ زج اجنآتسین هرانک شچیه هک قشع هار تسا یهار

مورنیم رطخ يوس ماهتفای ینمیادییاخ مهاوخن تسوپ ماهتفای ار زغم

درک دیاب رطخ و فوخرپ يداو نیا یطتسش دیاب ناج ز تسد ناتب قشع هر رد
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؟دراد ییانعم بسانت تیب مادکاب »دش رید شزور ،تسا يزوریب هک ره /دش ریس شبآز ،یهام زج هکره« تیب-7

تسپ و الاب زا تبآ دشوجب اتتسدهب روآ یگنشت وج مک بآ

دوش مک ایرد بآ زا یگنشت نکمم تسیندوش مک اّنمت قشاع ۀنیس زا لصو هب یک

بآ رد ندوسآ ناکما ار جوم ضبن تسینانشآ قشاع ناگژم رگد کی اب دوش یک

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

؟دنراد یموهفم بسانت مه اب هنیزگ مادک تایبا-8

؟ارچ نابرق مرح دیص تب هار رد ینکیمارچ ناج یناشفیم ایند ماک ياوه رد )فلا

دزادنارد قشع رد ار دوخ وا هک هاش ياندرم زا تدناهرب دمآ تایح بآ قشع )ب

راهب ماو نک میلست لگ وچ نادنخ خر ابغیرد يراد ناهج ناج نازک ناج دقن تسیچ )ج

دینک زامن نم ياوتف هب هدرمن وا ربقشع هب هدنز تسین هقلح نیا رد هک یسک نآ ره )د

د ،جب ،دفلا ،بج ،فلا

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد-9

».مدرگ بوصنم لوق ضقانت هب ،مراد اور یفالخ ار نآ رگا ،هدنار نابز رب وا صالخا و درخ رکذ و ماهتفگ اهانس وا اب عمج رس رب اهراب«

راهچهسودکی

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-10

لالح کتعیض ،يرازیب و تئارب ،امنفیط و نیبرودشزغل و تلز ،ینأت و گنرد ،سلجم ریفص

كانسرت و لیاه ،دادعا رذج ،لاح ياضتقاناتسودنه وزغ ،تهاجو عوّنلاّبر ،عبط تفارص

؟تسا ریز تیب رارکت و دییأت تیب مادک-11

»تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیلتسین رود نم ۀلان زا نم ّرِس«

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رمتسین شوهیب زج شوه نیا مرحم

تسین روتسد ناج دید ار سک کیلتسین روتسم نت ز ناج و ناج ز نت

نم رارسا تسَُجن نم نورد زانم رای دش دوخ ّنظ زا یسکره

مدش نالاحشوخ و نالاحدب تفجمدش نالان یتیعمج ره هب نم

؟تسا هتفر راک هب هنیزگ مادک ياههیارآ ۀمه »دید وت مشچ نایم ار سفق زاب هرابود / دیشک راب رازه ییاهر هک يرتوبک« تیب رد-12

سانج - نیمضت - هلداعم بولسا - لیلعت نسححیملت - هلداعم بولسا - ریظنتاعارم - لیلعت نسح

ضقانت - هیبشت - سانج - بسانت ماهیاهراعتسا - سانج - ریظنتاعارم - بسانت ماهیا

؟دنتسه راثآ مادک قلاخ بیترتهب »ایلوالاةرکذت« و »هیفامهیف« ،»نونجم و یلیل« ،»رارحالاۀفحت« ناگدنروآدیدپ-13

همانیهلا ،يونعم يونثم ،ناتسراهب ،همانیهلارکیپتفه ،همانیهلا ،يونثم ،ناتسراهب

يونثم ،ناتسراهب ،رکیپتفه ،همانیهلاهمانیهلا ،سمش ناوید ،رکیپ تفه ،ناتسراهب

؟تسا هدمآ تایبا مادک رد بیترتهب »زاجم و قارغا ،هلداعم بولسا ،لیلعت نسح« ياههیارآ-14

متسیرگ ایرد و مدروخ بآ هرطق کینآ زا نم هک تبحم تسا همشچ هچ برای )فلا

مرگن نآ زا ياپ ریز رد هدشمخ ّدق هبهار رد نم ز نم یناوج دقن هداتف )ب

ار هنییآ دنکیم رونخس یطوط تبحصنیشنمه گنر دنریگیم دوز ناحولهداس )ج

يدوب هک یشاب رتلوبقم نازکيآ زاب تسا حلص رس رگ تزونه )د

ب ،ج ،د ،فلاد ،ب ،ج ،فلاد ،فلا ،ج ،بفلا ،ج ،د ،ب
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؟تسا تسرد ،تایبدا خیرات ۀبنج زا ترابع مادک-15

.دوشیم هدورس يداصتقا و یعامتجا ،ییانغ ،یسایس نیماضم اب یعامتجا لزغ

.تسا هدورس هعماج عاضوا زا يریذپریثأت اب یسمش يرجه  لاس رد ار هیدنوامد ۀعطق ارعشلاکلم

.تسا »کشرس .م« رثا »ناراب بش رد ،تخرد لثم«

.تسا يدزی یخرف ینطو راعشا زا ياهنومن »يدازآ« رعش

1300

؟دوشیم هدید ییانعم طباور مادک ریز تیب رد-16

»تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم«

فدارت )د            بسانت )ج            نّمضت )ب            داضت )فلا

د و جج و بد و فلاج و فلا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ریز تیب یبدا ياههیارآ دروم رد-17

»تسود يا اهر نم تسد دوش گرم غیت هب وت نماد ز دوش نمشد همه ناهج رگا«

.تسا یفاضا غیلب هیبشت گرم غیت.تسا يراز زا هیانک نماد زا تسد ندشن اهر

.تسا لحم و لاح ۀقالع اب ناهج مدرم زا زاجم ناهج.دوشیم هدید ناسمهان سانج تیب رد

؟دوشیمن تفای تیب مادک رد »داتف یم ردناک تسا قشع ششوج« عارصم نومضم-18

تسین یمارآ وت قوش زا کلف نوچ ار كاخدنا وت قشع زا برطضم ناهج تارذ همه

نانچ دشوج وت يور قایتشا زناهن دشوجیم )مُخ( بنُخ ردناک هداب

دیآ شوج هب یم هتسب رس مُخ رد هک نانچددرگیم مرگ هدرسفا ِلد یشماخ ز

دروآ نویش رد وت قوش ار ناهجتخادنا شدرگ رد وت ِقشع ار کلَف

؟دوشیم لماک هنیزگ مادک اب ریز تایبا یلاخ ياهاج-19

ناراب هراتس .................. تهاگهاگ دنخبل.................. و حبص دنویپ تهاگن ۀنییآ

ماش - لحاسماش - نارابحبص - لحاسحبص - ناراب

؟دنراد ییانعم تبارق رگیدکی اب تایبا مادک-20

زگره دریمن هدنز دوش هک ره نخس هب )فلا

درک رود شیوخ ۀلحرم ز تروخ و باوخ )ب

تسین قشع دنمک زا ییاهر تخب مرگید )ج

يوش امیپکلف ات ملاع ود رب نز اپ تشپ )د

نخس دابآسفن ياوه تسا یسیع مد

يوش روخ و باوخیب هک شیوخ هب یسر هگنآ

تسا هداتفا ینکفادیص اب هتسخ دیص راک

يوش انعر ات زیخرب نید و ایند رس زا

ب ،دد ،جج ،بب ،فلا

؟تسیچ ریز تیب رد لصتم ریمض يروتسد شقن-21

»درز يور رب دوریم شکـشا هک منیبیم عمشتخوسن لد سلجم نارای زا نم رب ار سکچیه«

ممتمهیلافاضمداهنلوعفم

؟تسا هدمآ تسرد تیب مادک لباقم ياههیارآ-22

)هراعتسا ،لیلعت نسح( ینامیم نهدهتسپ نادب هک متفگ هکناز / ددنخیم نانچ هتسپ ارچ هک یناد چیه

)سانج ،ماهیا( ینازرا زونه دنشورفب فسوی وچمه / زیزع ناج دص هب هکناز رگ وت يوم رس کی

)حیملت - بسانت( دننارجه قحتسم نینچ نازاب قشع / غورد فال یهز رای زا هلگ و قشع فال

)هیبشت - ضقانت( ناراسهوک گنس زا تخیگنارب اهدایرف / منونج یشوماخ تیاوه رد هک ازاب
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک رد ،تیب هب هدش هداد تبسن ۀیارآ-23

)هیانک - هیبشت( مزیخرب نایم ز يدرگ وچ هک ناز رتشیپیناراب ناسرب تیاده ربا زا بر ای

)ریظنتاعارم - زاجم(  مزیخرب نانکصقر دحل ز تیوبهب اتنیشنم برطم و یم یب نم تبرت رس رب

)لیلعتنسح - داضت( مزیخرب ناوج وت رانک ز هگرحس اتریگ مشوغآ رد گنت یبش وت مریپ هچ رگ

)يزیمآسح -هراعتسا( مزیخرب ناشفتسد ناهج و ناج رس زکتاکرحنیریش تب يا امنب الاب و زیخ

؟درادن ییانعم یکیدزن »قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس« تیب اب تیب مادک-24

ادگ توسک ز هگ و هاش سابل زا هگدنکیم هولج ناهج ود رد هک سب و تسا قشع

دنمک نیا راتفرگ تشگن لد هک ار نآدوش یک هاگآ نم لاح یگتفشآ ز

تسا زار هچ يوک نیا رد هک دناد هچ رایشهدنادن تسم زج هب تابارخ رارسا

دیاب دردمه یسک ییوگ رگوتسین ینتفگ اناج قشع ثیدح

.دنراد یموهفم بسانت مه اب  ..................  تیب زجهب ریز ياهتیب ۀمه-25

زورفرب ناج و وش ناج یسیع وچ سپزوسب یسیع رخ نوچمه ار سفن

قشع نافوط ۀقرغ لیس ز دباتن يورلصو يایرد ۀنشت رحب هب ددرگن ریس

صاخ رحب رد يوش سنوی سنومصالخ تسفن یهام زا دوب رگ

ار وت رانکیب رحب دشک رانک رد هکتسا تاهیه شیوخ ز يریگن هرانک ات وت

؟دراد ییاوتحم توافت هیقب اب هنیزگ مادک-26

تسین راک لمخم شرف اب ار دیشروخ ۀناختسین راب قشاع ناریح ةدید رد ار باوخ

بایرد راگزور ۀنشت ياباوخ دربیمن بشهمه ار ام

اهبش رد هنامیپ ةدید ددرگ مرگ یم زا هکار قشاع رابنوخ ةدید درگ باوخ ددرگن

؟تسه تباوخ نم ۀنیرید قشاع يا تفگنیزح زاوآ هب دروآ نم شوگ ارف رس

؟تسا یبدا ۀیارآ مادک دقاف »تشذگ نازوس شتآ زا بوچ بسا اب ناوتیم / دروآ يرارقیب باکر رد اپ نوچ قوش« تیب-27

ریظنتاعارمهلداعم بولساسانجصیخشت

؟تسا هدمآ حیحص هنیزگ مادک رد ناگژاو يانعم ۀمه-28

ندرک هدرتسگ :ضارعا )فلا

هناگیب :بناجا )ب

رخ و رتسا ،بسا هصاخ اپراهچ تاناویح :ناروتس )ج

نتسویپ قوشعم هب و یگتسردوخ زا تلاح :يدوخیب )د

ج ،بفلا ،دب ،فلاد ،ج

؟تسا طلغ هنیزگ مادک ربارب ياههیارآ-29

)قارغا( سدع گنسمه تسین لمحت ددرگ رگا هوک / دناهدیجنس ناقشاع ربص هک ییوزارت رد

)ماهیا( سرج روش یگرم نابایب زج لزنم تسین / نک وحم اهوگوتفگ يدیسر یهاگآ هب نوچ

)ییارآجاو( دوب قاس نیمیس یقاس دعاس ردنا متسد / رادب مروذعم تسسگب رگا حیبست ۀتشر

)هیبشت( مدش رز و داتفا مسم رب قشع ریسکا / درک درز هک يدعس وت خرس يور دنیوگ

هوکش ،ینافرع قیمع میهافم و زیمآزنط و فیرظ نابز ،اه ماهیا ،اه يزادرپ ریوصت ،تاملک زا هنوگزاجعا يریگ هرهب رد ظفاح غوبن ،ترابع رادومن-30

؟تسا مادک ،تسا هدیشخب شرعش هب یتکوشو

دنسم و ممتم هب ارذگ یئزج راهچلوعفم ود هب ارذگ یئزج راهچدنسم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچممتم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچ
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.تسا ناسکی .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه رد »روتسد« ةژاو ینعم-31

تفات یمرخ طاسب قوذ زا خرتفای یهگآ زار نآزا روتسد نوچ هک

رود دش هاش مزب ز يروتسد هبروظنم دیسوب نیمز نتفر یپ

دناشنب تسا روتسد هک ییاجنآ هبدناوخ مرح يوس ار روتسد یبش

روظنم هب وا فرح دومرف نایبروتسد تفر ات هش درک تراشا

.تسا ناسکی .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه موهفم-32

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

دشابن قاتشم هک تفگ ناوتن نآ ابقاتشم يروجنر بش زارد گنهآ

ام درد دسانش ات دیاب هتخپ دنمدرددرس هآ و مرگ کشا دناد هچ يدرد یب ماخ

ام درز ياههنوگ نیا ام قشع نادهاشوا خرس ياههنوگ لقاع لقع هاوگ دش

؟دراد یموهفم تبارق هنیزگ مادک اب »مالّسلاو ،دیاب هاتوک نخس سپ / ماخ چیه هتخپ لاح دباین رد« تیب-33

یماخ دربن يو زا قشع شتآ زورماکدزوسب ياهتخپان خزود غاد هب ادرف

نک ششومخ دز ماخ را سفننک ششوگ و يوج هتخپ نخس

ناهد رب رتهب رهُم ،لصاح تسین نوچ یمرحمتسا رتشوخ ناهنپ زار ،ادیپ تسین نوچ یمدمه

دزاتیم هشیدنا بکرم ،یپ زا دنچره ملددباییمن رد شدرگ هک وا شخر تسا دنت بجع

؟دراد یموهفم تبارق »باییم قشعیب تامم و سانشیم قشع زا تایح« ترابع اب هنیزگ مادک-34

زاوآ ناگتشک ز دیاین رددناقوشعم ناگتشک ناقشاع

تسین رامیب وت قشع درد ز لد ار یسک نوچیگدنز دشابن يو ردنا تسا ناج همه رگ

تخاسن ادصیب سرج سک رهد هب يرآتسین قشع روشیب لد یگدنز کلم رد

تسوت زا هنارت نیا مشماخ نمتسوت زا هناهب همه قشع يا

؟تسا هداتفین قافتا لعف فذح هنیزگ مادک رد-35

تفگ شمناوت رشب هن دناوخ شمناوت ادخ هن؟كاب هچ تخیر كاخ هب یم و مُخ تسکش رگا

تخاسن راک و تفر هک سک نآ لجخاجیه زور هب ینکش نمشد بلق هک بجع هن

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-36

ناسحا باتفآ و قلخ کلم و ریرص کلفزورخرف و هاجدیشمج ،هنیآردنکس

دوش ناگوچ نوچ هاگ و يوگ وچمه یهاگهاگباتفآ دعب و برُق و نامسآ رود

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس

)فورعم( رهتشم ياهرهش زا رادمان نارتهمهدمآ تمدخ هب يداش نیا و روس نیا یپ زا

هلمج عون هچ  ».دنتسناد یم ناطیش ياذغ ،تسا هدوبن قالخا تمدخ رد هک نآ ي هطساو هب ار رعش یطسو نورق رد اسیلک لها« ترابع رد یلصا هلمج-37

؟تسا يا

مّمتم هب ارذگ یئزج هسدنسم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچمّمتم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچلوعفم هب ارذگ یئزج راهچ

؟دراد هراشا ین ۀناگود ریثأت هب تیب مادک-38

دیرد ام ياههدرپ شیاههدرپدیُرب يرای زا هکره فیرح ین

ین تخادنارب هدرپ ناهن زار زین تخاس دوخ زار مرحم ارم

هاش دینشب هدیشوپ زار نامههار تفای سفن ین ةدرپ رد وچ

؟دید هک یقاتشم و زاسمد ین وچمه؟دید هک یقایرت و يرهز ین وچمه
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؟تسا توافتم هنیزگ مادک ییانعم ۀطبار ریز ياهبیکرت رد-39

قایرت و رهزریزو و روتسدگنهآ و هدرپبوجحم و روتسم

؟تسا توافتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-40

تسین هراچ دنراپسب ناج هک نآ زج اج نآتسین بیبط شچیه هک قشع هار تسیهار

دراد ناشفنوخ جوم هچ ایرد نیا هک متسنادندوصقم رهوگ مدرب هک متفگ مدشیم قشاع وچ

دوش رهوگ همه ،تسین عون کی هب گنسکیل و دتفا همه رب قشع دیشروخ وترپ

تسین اور ندوب الب یب ینامزتسین الب یب اناج قشع قیرط

؟تسا مادک بیترتهب ،ریز تیب رد هدشصخشم ياههژاو شقن-41

»نیب شنیشنهدرپ مه رگنب شردهدرپ مهابیز خر هدومنن ، اشفا درک همه زار«

داهن ،لوعفم ،لوعفم ،هیلافاضمدنسم ،لوعفم ،دنسم ،هیلافاضمدنسم ،هیلافاضم ،لوعفم ،لدبدنسم ،هیلافاضم ،داهن ،دیق

؟درادن بسانت »دش رید شزور ،تسا يزوریب هک ره / دش ریس شبآ ز ،یهام زج هک ره« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-42

یباریس هب دسر زگره هک تسا نکمم هناقستسا بحاص هک مدرگن ریس وت زا نم

دنک نایاپ ترکف یک دوب یهام وا هک رهبآ نایاپ وا دیوج دشابن یهام نوچ هک ره

ار ایرد بآ معط بلطب نایهام زسرپ قشاع ز ار خلت نخس توالح

شبآ زا دیازفیم یگنشتشباریس لعل تسا دهش يوج

؟تسا مادک »سانج و امنضقانتم ،هلداعمبولسا« ياههیارآ نتشاد ظاحل زا ریز تایبا بیترت-43

تخب جات دهن رب رس هب ار یکی )فلا

ار قشع زار تسا هدیشوپ هک دراد نامگ لد )ب

تسا شیاسآ وت برض ینز رگ افج غیت )ج

تخت ز درآ ردنا كاخ هب ار یکی

تسا هدرک ناهنپ هک درادنپ سوناف ار عمش

راوگنیریش وت خلت ینک رگ شرت ،يور

ج - ب - فلاب -  ج - فلافلا - ج - بب - فلا - ج

؟تسا »دامن« هدش صخشم ةژاو هنیزگ مادک رد-44

ناراب هراتس حبص ،تهاگ هاگ دنخبللحاس و حبص دنویپ ،تهاگن ۀنییآ

ناراب و داب ِزاوآ ،تسیقاب هنامز رد اتَدنام وت و نم زا دعب ،تبحم ۀمغن نیا

تسا ییادوس شوخ ،قشع هک اداب قشاعتسا ییانُرب اجک ره ،ریپ ملاع رد

رود زا هناورپ نانز رپ دیآردرون ار هناورپ دسر یعمش زا وچ

؟تسا هتفرن راکهب سکوداراپ تیب مادک رد-45

تسا نم نامرد هیام مدسر يو زک دردتسا هب دیواج هدنز زا يو قشع ۀتشک

تسا رگید ياج ملد و عمج نایم رد نمياهدینش بیاغ رضاح دوجو زگره

ام ماد هدیردرب يا ام ماج هتسکشرد ياام ماب رب يوریم شوخ ام مانشوخ فسوی يا

ینافوط تسا یشمارآ وت دای هک ایبقشع یتشک تفرگ رگنل وت مان رانک

؟دراد بسانت »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب / شیوخ لصا زا دنام رود وک یسک ره« تیب اب تیب مادک-46

دوریم اج نآ دمآ اج نامه زادوریم ایرد هب ایرد زا هچنآ

تسا هدمآ رایسب مخز يو رب هک دلان یمه نازناگدازآ سلجم رد یمه دلانیم هک ین

كاپ ناج ياذغ دش دمآ ریزكاخ هب ات نودرگ ز اهتمعن لصا

دناهدیلان نز و درم مریفن زادناهدیربب ارم ات ناتسین زک
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؟تسا توافتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-47

قایتشا درد و زوس دسانش واقارف ردنا التبم ددرگ هک ره

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس

ینیب ناشکدرُد ات ،آ تابارخ يوک ردینیب ناج تذل ات وش تعامج گنرمه

تسین شوگ زج يرتشم ار نخس رمتسین شوهیب زج شوه نیا مرحم

؟درادن يراگزاس یگدوسآ و یبلطتیفاع و تمالس اب قشع تسا دقتعم رعاش هنیزگ مادک رد-48

تسوت زا هنارت نیا مشماخ نمتسوت زا هناهب همه قشع يا

دزادنارد قشع رد ار دوخ وا هک هاش ياندرم زا تدناهرب دمآ تایح بآ قشع

تمالس هار هب ورب يرادن قشع هک يا وتتمایق روش تسا رس رد ارم قشع روش ز

منام نازخ زا نمیا راهبهشیمه نوچ هکتایح بآ مدیشچ تبحم رابیوج ز

؟دوشیم هدیمهف »تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم / تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم« تیب زا هنیزگ مادک-49

.دباییمرد قشاع اهنت ،ار قشع تقیقح.تسین یبسانم رازبا نابز نانخس كاردا يارب شوگ

.تسا زجاع دوخ نورد زار نایب زا هتسویپ یقیقح قشاع.درادن ار قشع تقیقح كرد ناوت سکچیه

.................. ۀنیزگ زجهب تسا دوهشم اههنیزگ مامت رد »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب / شیوخ لصا زا دنام رود واک یسک ره« تیب موهفم-50

منتشیوخ لد لاوحا زا لفاغ ارچ هکمنخس بش همه و تسا نیا نم رکف اهزور

مندب زا ماهتخاس یسفق يزور دنچكاخ ملاع زا مین متوکلم غاب غرم

منطو رد دََرب زاب ،ارم دروآ هک نآمور زاب دوخ هب هک اج نیا مدمان دوخ هب نم

منکف اج نامه هک منآ رب زاب دوخ تخرمنادیم نیقی تسا يولع ملاع زا هک ناج

؟دراد یشقن هچ »درس« ةژاو و تسا یئزجدنچ ».دینادرگ درس ار اوه ناراب« ترابع-51

ممتم – ممتم و لوعفم اب یئزجراهچدنسم – دنسم و لوعفم اب یئزجراهچ

لوعفم – دنسم و لوعفم اب یئزجراهچيدیق ممتم – دنسم و لوعفم اب یئزجراهچ

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »روتسد« ةژاو ینعم-52

دنداشگ دوخ زار يور زا باقندنداتف شیاپ رد روتسد و هش

رود دش روتسد زا و دیسوب نیمزروتسد ز يروتسد تساوخ هگنآ سپ

تسارایب ار یلاع تخت رهوگ هبتساخرب روتسد ات درک تراشا

÷؟داد روتسد لد هب ایآ ناوتیم!داب رود لد نماد زا قشع تسد

؟تسا هدمآ تایبا مادک رد بیترتهب »قارغا و هلداعم بولسا ،هیبشت ،ماهیا« ياههیارآ-53

دمآ تراقح نآ اب يروم هک رگن تمهتسا نامسآ جارعم شجات هک مج تخت رب )فلا

دنک راگفا وت ِبل ،سفن هک مسرتتنهد دراد هک یکزان و یگنت نآ )ب

درک راجح هار هب تشگزاب گنهآوتخاس قارع زاس هک تساجک زا برطم نیا )ج

یباریس تقو هب دزیرب لگتسا ناصقن لامک ياهتنم )د

ج ،ب ،فلا ،دد ،ج ،ب ،فلاب ،فلا ،د ،جب ،د ،فلا ،ج
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؟دراد دوجو هلداعم بولسا تیب مادک رد-54

باتم خر يو زا دیاب تلیلد رگباتفآ لیلد دمآ باتفآ

؟هدیسر هرابکی هب رصم زا هلفاق دصدنیبب هدرپیب هک بوقعی هدید وک

تسا نشور شغارچ دش نوریب گنس زا رارش نوچجاور ار رورنه دشابیم شیب یبیرغ رد

مینک وگتفگ ناور بآ وچ رگم دوخ ابناتسوب و غاب نیا رد هدنامن یلدنشور

؟تسین دوهشم سکوداراپ تیب مادک رد-55

ار اسراپ نادنر تراشب هدب یقاسدنرمع ناگدنشخب وگیسراپ نابوخ

مدش اهنت زا رتاهنت بجع يامدش ام اب و متسَر نم زا هک نوچ

نتشیوخ رابتعا جوا ز تلجخ مشکیمیلصاحیب زا هک مناتسلگ راوید راخ

ناوت ،فعض ياجهب و دیما ،میب ياجهبيداش ،مغ ياجهب و تمعن ،تنحم ياجهب

.................. ۀنیزگ زجهب دنراد بسانت مه اب اهتیب ۀمه-56

مالسلاو دیاب هاتوک نخس سپماخ چیه هتخپ لاح دباین رد

دش رید شزور تسا يزوریب هک رهدش ریس شبآ ز یهام زج هک ره

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رمتسین شوهیب زج شوه نیا مرحم

؟تسین تسرد هنیزگ مادک رد ریز ترابع موهفم-57

»؟منک دای نوچ وت زا ،دیاین دای دوخ زا ارم دنز نم رب لامج باتفآ بات و مسر ترضح نآ رد نوچ«

دنوادخ ینارون لامجهدنب ندش دوخیب دوخ زاهدنب رب قح لامج ریثأتدنوادخ دای و تدابع ترثک

؟دوشیم تفای »لعف  دنسم  لوعفم  داهن« عارصم مادک رد-58

ینک بارخ ناهج یمارخب رگ زان هبرای يا ناوتان روجنر نم اب زاسب

تسود يوک رس كاخ تسا نم تایح بآدیسر قلح هب ناج و میدیسرن لد ماک هب

+++

؟تسا »لعف + دنسم + داهن« هلمج مادک يوگلا-59

.تسین چیه رگید هد راصح تشپ ،هناخ نوریب ریوک رد.تسا هداد ییاینامور ةدنسیون کی ار تداهش نیا

.تسا هتخانش وا يارب یناریا یگدنز ياههزوح مامت.مدوب هتشاذگ هناخ ماب يور رب ار دوخ نم زین بش نآ

؟دوشیم هدید مه اب »حیملت« و »هلداعم بولسا« ،»ضقانت« ۀیارآ هس هنیزگ مادک رد-60

دش هچ ار ناراهب ربا ،لگ خاش زا دیکچ نوخ؟تساجک یپخرف رضخ ،دش نوگهریت ناویح بآ

ار نادنس ندز تشم دوب لهج تیاغمدنکفا لقع هب هن نیمیس دعاس اب هجنپ

تسا یکیرات نورد ناویح بآتسا یکین يدب رد هار نیدب هک

ار ناراب دنک هشیدنا هچ لین رد هقرغتاهیه دسرتن ریغ شنزرس زا يدعس
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