


ادبیات فارسی دوازدهم فصل ششم-پرش-تستی

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک رد هیانک موهفم-1

بسا ندوب عیرس زا هیانک   هام هب دمآرب شلعن كاخ یمه / هایس هتسشن رب يايزات یکی

موش یمن بارطضا راچد زا هیانک شپت مباین شتآ هوک نیزک / شهد یکین نادزی يورین هب

ندرک راکشآ زا هیانک  دنک اوسر دوز ار هدرک هنگ / دنک ادیپ زیت شتآک رگم

ندرک تدابع زا هیانک زامن شدرب ،هراب زا دمآ دورف / زاب سوواک شیپ دش هک هگ نادب

←

←

←

 ؟دراد دوجو »ماهیا« ۀیارآ هموظنم مادک رد-2

دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک دوب دیاش راب نیتسخن نیا

دیدنخیم و درکیم هگن هچ نورد هک دوب رداربان نآ داغش وا

هدنز و نشور ياهدای نارازه اب / هدنشخر شخر / اتمه یب يات نآ ،زیزع قاط نآ ،شخر

تساوخیم رگا وا تسناوتیم هک نانچمه دوب هداس و دوب ناسآ تخس شیارب نیا

؟تسا تسرد ًامامت هنیزگ مادک رد ریز ۀموظنم ياههیارآ-3

 .»تفگیم نخس و تفریم هار / مرگ شیانشآ ثیدح نانوچ شمد و / اریگ و تکاس شتوکس نآ /مرگ شیان ،مرگ شیادص نآ لاقن درم«

رارکت - قارغا - بسانت - هراعتسا - يزیمآ سحسانج - يزیمآ سح - داضت - هراعتسا - هیبشت

يزیمآ سح - بسانت - زاجم - هراعتسا - هیبشتییارآ جاو - ماهیا - زاجم - هیبشت - هراعتسا

؟دوشیمن تفایرد موهفم مادک ریز ترابع زا-4

»شوگرس ات ياپ / دیراورم درگرب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ / شوماخ نانگمه«

نیمعتسم ندرک شوگ بوخيوار باذج نانخس

دنمشزرا و هناتسود و یمیمص ياضف دوجونارضاح رد ترسح و درد دوجو

؟دراد یکیدزن »دنتفرگ شیپ رد تبرغ هار شروج تبرُک زا و دنتفرب ناهج هب شلعف دیاکم زا قلخ« ترابع موهفم اب هنیزگ مادک-5

ینک تیعر حالص رد رظن ینک تین هچره ات شاب نآ رب

ياپ دنچیپن تتسد ز مدرم هک يار و لدع زا رس یچیپن ات َالا

)هناسفا(رَمَس یتیگ هب شتش  ز مان دنکرگدادیب ز تیعر دزیرگ

دب دایُنب داهنب هک نآ دنِکبدوخ دایُنب هک دیاین رب یَسب

؟تسا تسرد »یگمه« اههژاو هورگ مادک ینعم-6

)ههبش و کش :هبیاش( )نانز شوپرس :رجعم()خابط :رگیلاوخ( )درس داب :مومس(

)ناگتشرف :ناریفس( )نادرم دنلب هماج:هعاّرد()يدنت :تروس( )تکوش و نأش :دنروا(

 ؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد ».مرش نوچ مه دوب نشور و مرگ هناخ هوهق / سرت نوچمه درس و دوب هریت نوریب هچرگ« ۀموظنم ياههیارآ-7

هراعتسا - سانج - داضت - زاجمسانج - يزیمآ سح - داضت - هیبشت

هیانک - زاجم - يزیمآ سح - هیبشتيزیمآ سح - بسانت - قارغا - داضت

 ؟دوشیمن تفای »يزیمآ سح« هنیزگ مادک رد-8

دوب یمرگ نوخ ار نانگمهسرت نوچمه درس و دوب هریت نوریب هچرگ

اریگ و تکاس شتوکس نآ ،مرگ شیان مرگ شیادص نآ لاقن درممرش نوچ مه دوب نشور و مرگ هناخ هوهق
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ادبیات حماسى



؟دراد ییانعم طابترا هنیزگ مادک اب ریز تیب-9

»نهیم يا نهیم مدوب وت اب مدوب هک تلاح ره هبمتام ره هب يداش ره هب نادنز ره هب سلجم ره هب«

تسه يراتفرگ تییوم هقلح ره هب هکسب و مداتفا نم هن تفلز رس دنمک هب

تسا يراک دهدب یهاوگ راوید و ردتسین يراک و رس وت اب ارم هک میوگب رگ

تسه يراک ماوت رکف زجهب زور و بش ایتسه يرای ارم وت زا ریغ هک تسود يا ونشم

تسه يراکنا شنم اب ار وت تسهدیدن اتدیوگ تمالم و قشع زا دنک مبیع هکره

؟دراد يرتشیب بسانت »مدوجو تقشع زا زیربل دَُوب / مدوپورات رد وت دای هدینت« تیب اب هنیزگ مادک-10

دوب وت يافو و رهم نم لد رد نانچمهنم لگ زا دننز تشخ رگ هک وت يافو هب

دوب وت ياوه هب قلعم هرذ نآ هن هکتسین نیکسم نم يازجا همه رد يا هرذ

دوب وت ياقب وچ دشابن كاب ام گرممیور وت راک رس رد ام هک تسا نآ تیاغ

دوب وت ياج هب هک مدنسپن یم سک چیهنم لد رد ناور ورس يا دش ياج ار وت ات

؟تسا حیحص اههژاو ینعم هعومجم مادک رد-11

)كانمشخ( هویره - )قیمع مخز( يراک مخز)شزرا( ردغ - )طایح( هصرع

)دایرف و هلان( هّجض - )هدنزرل( شعترم)دوجو( ضحم - )نوتس( دامع

؟دنتسین ییانعم هکبش کی رد تیب مادک رد هدش صخشم تاملک-12

نرتسن و هلال نوردنا شیپ هبنمی قیقع نوچ حدق ردنا یم

رای ،رهش ره هب یشاب وت دب ره هبرایرهش ییوت روشک تفه ره هب

دنمک هدرک هقلح رب كارتف هبدنمس هتسشن رب ياهراب یکی

دیآیم هدید قافآ ز هک ياهراتستسا لد كانبات دیشروخ هکرب عولط

.دیسیونب ار هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-13

نم ،نونکا منکیم تیاور نم ار متشه ناوخ / درک تیاور نییآ كاپ و بوخ ةویره نآ / درم یمارگ نآ رالاس خام یلوق هب ای / ورم ورس داز ار ناوخ تفه«

»ثام ممان هک

دنسم - فوطعم - تفص - داهندنسم - تفص - تفص - داهنهیلا فاضم - تفص - داهن - لوعفمدنسم - فوطعم - لدب - داهن

؟تسا »نمضت« یگمه هنیزگ مادک رد اههژاو تفج نیب ییانعم هطبار-14

میظعت و زامن – متخ و ودب – یگناوید و نونج – ندیمد و عولطیسمش هموظنم و دیشروخ – دنمس و هراب – حالس و ریت – بیس و هویم

بارش و ماج – هبعک و فاوط – مهرم و مخز – ریصب و یمعافالک و كود – روبنت و رات – هنیرز و هنیمیس – رهک و دنرک

؟دوشیمن تفایرد ریز ۀموظنم زا یموهفم هچ-15

»ییاج متفای یهانپرس ،رخآ هناتخبشوخ کیل ،كانتشحو زوس و فرب داب / ییامرس هچ ییامرس هچ ،درکیم اهدادیب يد يامرس تروس«

شمارآ و تینما دوجونامز يامرس تدشمدرم و راگزور یگتفشآهعماج رد یتلادعیب و ملظ دوجو

؟دوشیم هدید ییالما طلغ تیب مادک رد-16

راوخ تشگ نخس نیز ارم خزود هکرایرهش اب تفگ نینچ شوایس

ون هاش نورب شتآ ز دمآ هکوق تساخرب دندیدب ار وا وچ

ناوراک دص تشد زا درآ نویهناوراس ات دومرف روتسد هب

رانک ردنا تشاد نمس یتفگ هکراوس يابق و بسا دمآ نانچ
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؟دنریگ یم رارق هزوح کی رد ییانعم هطبار ظاحل هب  ..................  هنیزگ ياههژاو همه-17

هودنا و درد – لبلب و لگ – ششخب و مرک – اغوغ و زهازهتخرد و هویم – هایگ و هلال – ایرد و بآ – ردپ و درم

ابص و داب – راکنا و رارقا – قارف و لاصو – لگ و راخهوکش و تمظع – هام و دیشروخ – نیمز و نامسآ – بصن و لزع

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز نتم رد -18

زا و دنتفرب ناهج هب شلعف دیاکم زا قلخ هک درک زاغآ تّیذا و روج و دوب هدرک زارد تیعر لام هب لواتت تسد هک دننک تیاکح مجع كولم زا ار یکی«

».دنتفرگ تبرق هار شروج تبرُک

4321

؟درادن دوجو »یغالب هویش« هنیزگ مادک رد-19

ناور نشور هن لد ارم ددرگ هنناود ره زا نمیا تفگ ماجنارس

راوخ تشگ نخس نیز ارم خزود هکرایرهش ياک تفگ نینچ شوایس

دوب ناسکی بآ و شتآ مددوب نادزی كاپ شیاشخب وچ

یپ کین هبادوس و دنزرف زیک سوواک ناج دش هشیدنا رپ

؟دوشیم هدید »زاجم ،قارغا ،ییارآجاو ،هیبشت« ياههیارآ تیب مادک رد-20

نورب شتآ ز دیآ یک وا ات هکنوخ ز رپ ناگدید اب تشد یکی

تشد ز و رهش ز دمآ ندیشورختشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ

كاخ هن و درگ هن شتآ هن و دود هنكاپ شووایس دش ردپ شیپ وچ

يوبس رب ار گنس ندز دیاببيوگ و تفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ

..................زجهب دوشیم هدید هسامح یلم ۀنیمز تایبا ۀمه رد-21

دوب ناسکی بآ و شتآ مددوب نادزی كاپ شیاشخب وچ

شپت مباین شتآ هوک نیزکشهدیکین نادزی يورین هب

دنک اوسر دوز ار هدرکهنگدنک ادیپ زیت شتآک رگم

نامد شتآ و ناشورخ یناهجنامسآ زا رتنشور تشگ نیمز

؟تسا هدش دیکأت متسر ياهیگژیو زا توافتم یهجو رب هنیزگ مادک رد-22

دننامیب شخر راوس و دنوادخ نآ / َولَهپ ناهج ،رز لاز روپلوه ياهدروان ۀصرع درمریش

دنخبل شبل زا دشیمن مگ / - دیراورم جنگ دیلک نوچ ـ زگره هکنآناتسدرم درم ،ناهوک هوک / یناتسجس درُگ نتمهت

 ؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد »زجر - دامع - قاط - تروس« ياههژاو ینعم-23

ییاتسدوخ - هاگ هیکت - درف - تدشيأردوخ - هدنراد هاگن - فقس - لکش

یگنادرم - نداد هیکت - اتکی - يردنتيراودیما - نوتس - دبنگ - يزیت

؟درادن ییانعم طابترا ریز تیب اب هنیزگ مادک-24

»!نهیم يا نهیم مدوجس يور دوب وت يوسهبرادیب رگا مباوخ رگا رایشه رگا متسم رگا«

مشاب وت يوجوتسج هب مزیخ وت يوگوتفگ هبمرآرب كاخ ز رس هک تمایق حبص تقو هب

مشاب وت رادقم هب هک مرادن هیام نآ نم هکيرآ نم تقو رس هب یفطل هیاس رگم وت

مشاب وت يور مالغ مراد وت يوسهب رظنملاع ود نادهاش دنیآرد هک یعمجم هب

مشاب وت يوس هب ناور میوجن روح لامجمیوبن تشهب لگ میوگن هضور ثیدح
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 ؟درادن دوجو »لدب« یعبت شقن ترابع مادک رد-25

هدنشخر شخر ،اتمه یب يات نآ ،زیزع قاط نآ ،شخر

دوب رداربان نآ داغش وا ،دید ار ياهیاس هاچ نآ بل رب راگنا ناهگان

.تسین رعش ،تسا درد هصق / يرآ هصق ،تسا هصق

درک تیاور نییآ كاپ و بوخ ةویره نآ ،درم یمارگ نآرالاس خام یلوق هب ای ،ورم ورس داز ار ناوخ تفه

..................زج هب دنراد »داضت« هطبار ییاههژاو تایبا همه رد-26

يوبس رب ار گنس ندز دیاببيوگ  و  تفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ

ناوراک دص تشد زا درآ نویهناوراس ات دومرف روتسد هب

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمدزورف شتآ درم دصود دمایب

دوب ناسکی بآ و شتآ مددوب نادزی كاپ شیاشخب وچ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز تیب رد »م «ریامض شقن-27

»!نهیم يا نهیم ،مدوبن و دوب وت مان يادفيدرورپ رهم اب و يدوبان زا يدرک مدوب وت«

 هیلا فاضم  - هسانشهیلا فاضم - لوعفملوعفم - لوعفمهسانش - هسانش

؟تسین تسرد هنیزگ مادک موهفم-28

رطخ زا نتشادن بارطضا و ینارگن   شپت مباین شتآ هوک نیزکدنکشیم بآ هار رد هزوک   يوبس رب ار گنس ندز دیابب

دش تحاران و برطضم سوواکیک   یک سوواک ناج دش هشیدنا رپشوایس ندیشک شوغآ رد   تفرگ  رب رد گنت ار شوایس

←←

←←

؟تسا هتفر راک هب )هتشذگ - ششخب و وفع – روبع – ندشيرپس( يانعم رد بیترتهب اههنیزگ مادک رد »نتشذگ«-29

دنارب رب ورب اهنخس هتشذگدناوخ شیپ ار هبادوس و تفشآرب )فلا

تشد ز و رهش ز دمآ ندیشورختشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ )ب

تنحم هاگ و جنر و درد زا تشذگتردق هاگ فسوی ز هصق ونش )ج

تشگ تدیاب زاب نامز رتشوخ هبتشذگ وت رب و يدروخ هک ناد نانچ )د

ب – فلا – ج – دفلا – ج – ب – دج – ب – د – فلاد – فلا – ج – ب

..................زجهب دوشیم هدید »تداع قرخ« تایبا همه رد-30

زور هب دمآ بش یتفگ دندیمدزورف شتآ درم دصود دمایب

دنزگ دیاین ناهانگیب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ

هام هب دمآرب شلعن كاخ یمههایس هتسشنرب يا  يزات یکی

هورگ مه هدش هراظن یناهجهوک ود مزیه تشد رب دنداهن

یتخت توبات شکور / شوایس و بارهس غاد نوخ سیخ / تساه یتخب هریت میلگ نیا ؟تسا ماهیا ي هیارآ ياراد هژاو مادک ثلاث ناوخا رعش نیا رد-31

تساه

غادنوخشکورسیخ

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد ریز ۀموظنم ياههیارآ-32

»شوگ رس ات ياپ / دیراورم درگرب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ«

داضت - ییارآ جاو - يزیمآ سح - هیبشتهیانک - هیبشت - ییارآ جاو

يزیمآ سح - هراعتسا - هیبشت - بسانتبسانت - هیانک - ییارآ جاو - زاجم
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدشصخشم ياههژاو يروتسد شقن-33

»!نهیم يا نهیم مدوبن و دوب وت مان يادفيدرورپ رهم اب و يدوبان زا يدرک مدوب وت«

لعف - دنسملعف - داهنداهن - دنسمدنسم - داهن

؟دراد دوجو تایبا مادک رد بیترتهب »زاجم ،داضت ،هیبشت ،هیانک ،بسانت« ياههیارآ-34

ناوراک دص تشد زا درآ نویهناوراس ات دومرف روتسد هب )فلا

شپت مباین شتآ هوک نیزکشهد یکین نادزی يورین هب )ب

يوبس رب ار گنس ندز دیاببيوگ و تفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ )ج

هورگ مه هدش هراظن یناهجهوک ود مزیه تشد رب دنداهن )د

يور تشخ یمه و بآ تخیر یمهيوم مشخ زا هبادوس دنکیم )ـه

ـه – فلا – د – ج – بد – ب – ج - ـه – فلاد – ج – ب - ـه – فلاـه – د – فلا – ج – ب

؟تسا توافتم نیریاس اب هنیزگ مادک موهفم-35

ماد هناد نآ ماد تسا میس و رزمار دوش اهرطاخ فطل و قلخ هب

ار اناد غرم دنریگن ماد و دنب هبرظن لها دیص درک ناوت فطل و قلخ هب

شوگ هب هقلح دوش هناگیب هک فطل نک فطلدورب يزاونن را شوگ هب هقلح هدنب

سرپم ارجام و نک وفع هدرکن مرجتسوت میرک قلخ و لماش فطل هک اج  نآ ز

؟دنک یم ادیپ متسر و اهنآ نیب یهباشت هجو هچ  »تساه یتخت توبات شکور   اه شوایس و بارهس غاد نوخ سیخ« دیوگ یم رعاش هک یماگنه-36

اهنآ ماگنهبان گرماهنآ هنادرمناوجان لتقاهنآ هنادرم تافصاهنآ یناوج

؟تسا هدش هراشا متسر یگدنز رد زیگنامغ يهثداح مادک هب ».دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک // دوب دیاش راب نیتسخن نیا«يهموظنم رد-37

)81 – 82 شجنس یشیامزآ(

متسر نتسیرگ و شوایس گرممتسر يراز و بارهس گرم

متسر ياهبل زا دنخبل ندش وحم و شخر گرممتسر ندش نیگهودنا و رایدنفسا گرم

 ؟تسا هدشن صخشم تسرد »داهن« هنیزگ مادک رد-38

دناوخ دولآ درد و دننام زجر ینحل ،شعترم يادص ابدوب نشور و مرگ هناخ هوهق / سرت نوچمه درس و دوب هریت نوریب هچرگ

دیباوخیم تشاد و دوب هتفر شوه و ّسح نت زا ییوگریوزت نیا تسا تسپ و هنامرش یب هک سب

؟دهدیم ناشن یتسرد هب ار هدش صخشم تاملک شقن هنیزگ مادک-39

 »نهیم يا نهیم مدوجو تقشع زا زیربل دوب              نهیم يا نهیم دوپورات رد وت دای هدینت«

داهن - دنسم - ممتم - داهندنسم - داهن - هیلا فاضم - هیلا فاضم

دنسم - داهن - هیلا فاضم - هیلا فاضمداهن - دنسم - هیلا هفاضم - داهن

م
––

؟دوشیمن هدید »یغالب هویش« هنیزگ مادک رد-40

هاگن درادن منیرفآ ناهج هانگ متسه راک نیز هک نودیا رو

دوز ،دود سپ دمآرب هنابز دود ز دش هیس ندیمد نیتسخن

مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زا مرپسب دوب شتآ هوک رگا

راگزور شدرگ دوب ناس نیزک رادم هدنا تفگ ودب شوایس
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 ؟تسا تسرد یگمه هنیزگ مادک لباقم ۀیارآ-41

)هیبشت - هراعتسا( دش مگ وا دیراورم جنگ دیلک ناک / دوب دیاش راب نیتسخن نیا

)بسانت - هیبشت( دیراورم درگ رب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ / شوماخ نانگمه

)حیملت - صیخشت( دوب متشه ناوخ ناهد و ماد ۀمعط نونکا ،ناوخ تفه ناولهپ

)سانج - صیخشت( تساوخیم رگا وا تسناوتیم کش یب هک دیوگیم هصق

؟دراد هلمج دنچ ریز تیب-42

 »!نهیم يا نهیم مدوجس يور دَُوب وت يوس هب رادیب رگا ،مباوخ رگا ،رایشه رگا ،متسم رگا«
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؟دشابیم »ش«ریمض عجرم عقاو رد هنیزگ مادک گرم يهظحل فیصوت »دیباوخیم تشاد و دوب هتفر ششوه و ّسح نت ز ییوگ-43

بارهسمتسرشخرداغش

؟تسا توافتم فذح عون هنیزگ مادک رد-44

؟ریوزت ای دوب ینابزیم ایآ ؟راکش ای نیا دوب گنج

!هآ !شخر کلفط !شخر :لد رد تفگ

تسا هدیباوخ ابیز شخر دید!ياو ... اما داتفا شخر هب وا مشچ زاب

مرگرس اههشیدنا نیرخآ نآ اب زابشتسد رد شخر لای مارآ تسشن

؟تسا هتفر راک  هب »ریخست ،ندرکریسا ،نتشادرب ،ندرکعورش« یناعم رد بیترتهب تایبا مادک رد ناگژاو ینیشنمه هطبار ب هجوت اب »نتفرگ«-45

دنب هب شدرک ریجخن هب و تفرگدنلب رادمان نآ نم ياین )فلا

تفرگ ناروس گنج تسار و پچتفرگ ناراب ریت اهدژا نآرب )ب

تفرگ نادند هب ار اهدژا دنلبتفگش دمآ ردنا شوگ دیلامب )ج

تفرگ رگشل مور روشک همهتفرگ  رب هپس رصیق يوس نازو )د

د – فلا – ج – بب – ج – فلا – دفلا – ب – د – جج – فلا – د – ب

؟تسا هدش هراشا ناگتشذگ تاداقتعا هب تیب مادک رد-46

دنک اوسر دوز ار هدرک هنگدنک ادیپ زیت شتآک رگم

مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زامرپسب دوب شتآ هوک رگا

دنزگ دیاین ناهانگیب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ

يوبس رب ار گنس ندز دیاببيوگ و تفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ

؟تسا توافتم رگید تایبا اب تیب مادک موهفم-47

تسیرارقیب رب یقشاع يانبتسا يراک ماخ يروبص ردنا قشع هب

مّلسم دوشیمن وت زا ربصار ام تسا ّملسم تیبوخ

تیوربا بارحم رد میزورفا هدید عمش هکندید ناوت بر ای یبش ییابیکش نیدنچ زا سپ

رارق شتآ رس رب تفرگ مناوتن نمتسود رادید ز تسه بیکش ار يرگد رگ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک لباقم ییانک موهفم-48

)ندرک شیامزآ( يوبس رب ار گنس ندز دیاببيوگوتفگ ینک ادیپ هک یهاوخ وچ

)نتفر عیرس( هام هب دمآرب شلعن كاخ یمههایس هتسشنرب يايزات یکی

)يدنمتجاح و يراتفرگ( شوگ رد هقلح داهن هبعک نوچشوجرپ هنیس هبعک يوس دمآ

)لداعت مدع و یتسم( متسه هک منک نیا زا رتقشاعمتسم قشع بارش ز هچرگ

6



؟تسا هدشن رکذ هنیزگ مادک رد »هّبشم«-49

شتسد رد دننام اشتنم یتسد بوچمرش نوچمه دوب نشور و مرگ هناخ هوهق

روآ تفگش و زیگنا مغ و / روابان شیمرش یب ،شانهپ و یفرژ نانوچ هاچشوگ رس ات ياپ / دیراورم درگرب فدص رادرک هب شدرگ رب درگ

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-50

دیراورم جنگ دیلک نوچ - زگره هک نآ«

چیه دیوگب یتسیابن

دنخبل شبل زا دشیمن مگ

»ریوزت نیا تسا هنامرش یب هک سب

دنسم - دیق - داهن - هیلا فاضمداهن - لوعفم - ممتم - تفص

دنسم - لوعفم - هیلا فاضم - تفصداهن - لوعفم - داهن - هیلا فاضم

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-51

دنزگ دبای هشیدنا زا هاش لد دنمجرا تسه دنزرف دنچ ره هک«

»دنزگ دیاین ناهانگیب رب هک دنلب خرچ دنگوس تسا نینچ

داهن – داهن – لوعفم – دنسملوعفم – داهن  - دنسم – داهنداهن – دنسم – لوعفم – داهنلوعفم – داهن – لوعفم – دنسم

؟دراد ییانعم تبارق تیب مادک اب ریز تیب-52

»تسین حورجم وا غیت زک ياهدازآ لد وکدرک هتسخ ار ناگدازآ نود نودرگ تبرض«

تسین هآ زا ریغ هب ناکما ملاع دوپ و راتتسین هاکناج هلان  یب کلف ریز بل چیه

تسام هناد هرگ رد کلف زبس عرزمبئاص رهاظ هب میناگتخوس زا هچ رگ

تسا ماشآ يدرُد نادنر هفیظو نیا هکراهنز وجم ناشک یفاص ز تقو يافص

تسا ماج دروخ لد هب یمیسن هک ینزور زبارخ ناهج رد هک نوریب هدکیم ز ورم

؟تساههژاو مادک یناعم ،بیترتهب »فرِص ،شتآ ۀلعش و هنابز ،دنموزرآ ،تشادیمارگ« ياههژاو-53

کُبَس ،باهتلا ،قیاف ،لابقادّرجم ،هرارش ،رورسم ،زازعارایعم ،هضبق ،قیاش ،میرکتدّرجم ،باهتلا ،قیاش ،زازعا

.دیسیونب ار هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-54

».ددنخ رسنتفر زا عمش گنر هب هک دیاب یگنرکی رس سکره دراد انف لها اب«

تفص - ممتم - هیلافاضم - داهنهیلافاضم - ممتم - هیلافاضم- داهن

هیلافاضم - ممتم  - لوعفم - لوعفمممتم - هیلافاضم - لوعفم - دنسم

؟دراد ییانعم طابترا ریز ۀموظنم اب هنیزگ مادک-55

وا تسناوتیم / دیآ زارف و / یگنس ،ياهریگ ،یتخرد رب الاب هب دزادنیب و / دیاشگب شیوخ ّمخ تصش دنمک ناک / دوب هداس و دوب ناسآ تخس شیارب نیا«

.»... کیل ،تساوخیم رگا

دننادرمان هفیاط نیا هک درم يا ورمایند میعن بابرا رد رب نان رهب

يدارمان زا ای و يدرمان زيداع صخش ندرم هب تحار دوش

دوب هداد فک ز ار ناوت رسارسدوب هداتفا رد اپ زا هک سک اسب

یسکان ره هب دیاشن تبحمیسب مدرک درمان هب تبحم

؟تسا هدمآ تسرد هژاو مادک ینعم-56

)هاپس ةدنامرف( ناهن دنامن دبهپس درد هکناهج هاش هب دبوم تفگ نینچ

)مچرپ( نیردنا نونک دنیب هچ تیار هکنیمز هاش تفگ ناوج روپ هب

)تسپ( مرذگب رگا تسا راوخ گنت نیا زامرپسب دوب شتآ هوک رگا

)ریزو( ناوراک دص تشد زا درآ نویهناوراس ات دومرف روتسد هب
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؟درادن دوجو »زاجم« هنیزگ مادک رد-57

تشد ز و رهش ز دمآ ندیشورختشذگ نوماه هب شتآ هوک زا وچ

تسارم ییاهر مهانگیب رگاتسارم ییاهب و مرش ز رپ رس

دید مرن رسپ اب شنتفگ نخسدید مرش رپ سوواک هاش خر

دنزگ دیاین ناهانگیب رب هکدنلب خرچ دنگوس تسا نینچ

؟دنراد تبارق ریز تیب موهفم اب )تایبا( مادک-58

»نآ زا سرتیم وگ تسا يدورمن هک رهنایز دوبن ار میهاربا شتآ«

دیدن شوایس پسا و دوخ یسکدیشکربیمه هنابز وس ره ز )فلا

رانک ردنا تشاد نمس یتفگ هکراوس يابق و بسا دمآ نانچ )ب

دوب ناسکی بآ و شتآ مددوب نادزی كاپ شیاشخب وچ )ج

تشد ز و رهش ز دمآ ندیشورختشذگ نوماه هب دمآ هوک زا وچ )د

د و جب و فلاج و بد و ب

؟دراد ییانعم یکیدزن ریز تیب اب تیب مادک-59

»دنکب شیوخ کلُم راوید ياپدنکفا ملظ حرط هک یهاشداپ«

يارس هدرکراگنرز ناگتخوس میس هبدنام و ملاظ درُم هک دمآ ربخ تبقاع هب

دودنا ماب و دنک راوید نبدوبر هیام هک یهش تیعر زا

تشپ و دنهانپ ار تنطلس رم هکتشک دادیب هب دیاشن تیعر

قلخ رازآ رد دیوج وت عفن هکقلخ راوخنوخ و نآ تسوت شیدنا دب

؟تسا هدنسیون مادک رثا »نادنز رد زییاپ کچوک طایح رد« رعش هعومجم-60

اتسوا دادرهمینکدک یعیفشثلاث ناوخا يدهمیتاره ناملس
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