


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل هشتم-پرش-تستی

هب اههنیزگ ۀمه اب »شفرد« ةژاو »ینیب نایواک شفرد يرآ يور هک بناج ره هب / سپ ناز ات شاب نادیم هب نودیرفا وچ تعاس کی وت« تیب هب هجوت اب-1

.دراد ناسکی ییانعم ..................زج

قدیبقریباولَملَع

؟تسا حیحص ،اه هملک ۀمه يالما هنیزگ رد-2

مامتحا و شالت - ناغرم ۀمزمذ - هوکش و تّهبا - ربتس و تشردمامتها و شالت - ناغرم ۀمزمذ - هوکش و تّحبا - ربطس و تشرد

مامتها و شالت - ناغرم ۀمزمز - هوکش و تّهبا -ربتس و تشردمامتها و شالت - ناغرم ۀمزمز - هوکش و تّحبا - ربطس و تشرد

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ نایم رد-3

»نتشاک و سرغ – يدنت و تروس – اویش و زغن – هتشامگ و بوصنم – شنزرس و باتع – هدروخ تسکش و روحقم – ییاهن و ییاغ – هدروخلاس و رّمعم«

راهچهسودکی

.تسا هتفر راک هب يزاجم يانعم رد »هنیس« ..................  ۀنیزگ زج هب اه هنیزگ ۀمه رد-4

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس

زوس همه لد ناو یلد هنیس نآ ردزورفا شتآ هد يا هنیس یهلا

یمدمه ایادخ دمآ ناج هب ییاهنت ز لدیمهرم ناقیفر يا تسا درد لامالام هنیس

گنچ هب دروآ لد و دیردب هنیسكاخ هب دنکفا ار ردام و تفر

؟ تسا مادک بیترت هب »راقع« و »هحوبحب« ياه هژاو ینعم-5

کلم و بآ ، هجیگرسرات و هریت ، ماسرستمحز و جنر ، طسونیمز و بآ ، نایم

هب ار شهوکش میخژک ياهفوسخ« :دیوگیم ؛تسا هدش همجرت یسراف هب هک »نم هنارت« هراولزغ رد ،فورعم سیونهمانشیامن و رعاش ،ریپسکش مایلیو-6

:ینعی »دنزیخیمرب زیتس

.دزاسیم هابت ار یکدوک نارود ياههیده ،نامز رذگ.دننکیم دیدهت ار یناوج هوکش ،راوگان ثداوح

.دننکیم ُرپ ار ّدلوت هوکش ياج اهیتحاران و اهيدب ،هظحل هب هظحل.دوشیم یگدنز ياهیگریت شیازفا ببس ،یگتفرگ دیشروخ

؟تسا هدش هتشون تسردان نآ لباقم رد هنیزگ مادک ياههیارآ-7

)سانج – هیانک( هد نیشتآ ینایب ار منابزهن نیبج رب یقشع غاد ار ملد

)رارکت – بسانت( زوس همه لد ناو یلد هنیس نآ ردزورفاشتآ هد ياهنیس یهلا

)سانج – هراعتسا( زار ۀنیجنگ اجک و رکف اجکزادناوترپ دوبن وت فطل رگا

)ییارآجاو – داضت( درد نورب و درد نورد يو رد یلددرورپ درد ینورد نک تمارک

؟تسا »هتسباو هتسباو« هژاو مادک »چیه رگد دیابیم وت فطل ارم / چیپ رد چیپ دیما نیا هار هب« تیب رد-8

وتفطلدیمانیا

؟تسا »نامز دنوسپ ،تبسن ،یلعاف تفص ،عمج ۀناشن« بیترتهب اههژاو مادک رد »نا« موهفم-9

نامدهدیپس ،نادنپس ،نایک ،نادرمنازخ ،نالیگ ،نایارسنخس ،ناگدنور

ناراهبون ،ناکباب ،نامارخ ،ناکایننادادماب ،ناهوک ،ناگرگ ،نایوگنخس
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ادبیات جهان



؟دراد تلالد نامز موهفم رب »نا« دنوسپ هنیزگ مادک رد-10

ردنا راغ هب ناهنپ دنک ار نادنپسوگ رم نابشنارابیوج فرط هب نابآ رگشل دش ناور

ردنا رازهدص ناهاگماش ناغاز دنیآ غاب هبردنا رابدور بیش هب ناهاگرمک زا گنر دمچ

؟تسا کیدزن تیب مادک هب »ماج بل نوچ روایب نادنخ بل / مایا روج زا یلد نینوخ رگ« تیب موهفم-11

ییابیز و مرگ دنخبل هتفخ مدنبلد خوش رای بل رب

زونه ممارآ تسین مدرپس شیاه مغ هب ناجلد مارآ تدشاب ات هدب ناج یتفگ هک يا

باتب رت مرگ ینم ياه وزرآ دیشروخدنخب رتشیب ماوت ياه هدنخ رامیب

دشاب شوشم هک اناد لد دشاب فیحروخب هداب يروخ دنچ یند يایند مغ

؟تسا هتفر راک هب زاجم ۀیارآ ..................  هنیزگ زج هب اه هنیزگ ۀمه رد-12

تسام رس رد هک اه هنتف نیا زا هللا كرابتدیآ یمن ورف یبقع و ییند هب مرس

دنک رحس ار یبش هک دادن ناما نادنچار عمش هناورپ قحان نوخ هک يدید

ار وت منک اشامت هدید رازهدص ابنم هک يدمآ نورب هولج رازهدص اب

اه راکیب دنریگب رگ لهبشاب مرگرس و ماج شکب یپایپ

؟دراد دوجو هتسباو ۀتسباو ود هنیزگ مادک رد-13

.دندوب لاحشوخ تیاهنیب میداد اههچب هب ار اهحول نیا و میتفرگ هاگشیاسآ رد یکچوک مسارم

.مدوب هدید كرادت ییاههمانرب مه یبالقنا ياهبسانم و یبهذم دایعا يارب

.دوب ییایلاتیا و یناملآ ،یسیلگنا ياهنابز هب ارسا زا ياهدع ییانشآ هاگدورا نیا رد بلاج ۀتکن

.دندناوخیم ار نامبالقنا لیاوا ياهدورس بلغا هک مداد لیکشت يدورس هورگ

؟تسا هدشن یفرعم یتسرد هب راثآ زا یکی هنیزگ مادک رد-14

ینامحر اضردمحم :ایراماتناس ـ ثلاث ناوخا :نادنز رد زییاپ کچوک طایح ردینادمه تاضقلا نیع :تادیهمت ـ هدود سنوفلآ :هبنشود ياههصق

ولبرع دمحا :داهرف و نیریش هصق ـ یناخریما اضر :ایمرایتعیرش یلع :ریوک ـ یتاره ناملس :دیشروخ ۀناخ هب يرد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »دنروا – روصق – سرغ – رّمعم« ياههژاو يانعم-15

یهاش تخت – یهاتوک – ندیرب – ریپیهاش جات – دوبمک – نتشاک – ینادابآ

یهاش تخت – یتساک – نتشاک – هدروخلاسرسفا – اهرصق – ندیمهف – ندرک ترامع

؟دراد ییانعم تبارق هنیزگ مادک اب »تسا ررکمان مونشیم هک نابز ره زک / بجع نیا و قشع مغ تسین شیب هصق کی« تیب-16

نآ زا مشاب لجخ میآ قشع هب نوچنایب و حرش ار قشع میوگ هچ ره

دوش هزادنا و دح یب نامز و دح زا دهر اودوش هزات ناهج ود ات وگب هزات نخس نیه

تسین نایاپ ار وت نسح و نم قشع ۀصقرتفد نیا مربب نایاپ هب هک مناوت نوچ

تسادخ رارسا بالرطسا قشعتسادج اهتلع ز قشاع تلع

؟تسا توافتم هیقب اب تیب مادک موهفم-17

دریگ یمن رد نکیل تسه منیشتآ نابزسلجم نیردنا عمش نوچ هک مدنخ یم هیرگ نایم

مدنخ یم نآ زا تسا هتشذگ هیرگ زا مراکتسا رتزیگنا مغ هیرگ زا نم خلت ةدنخ

شورخ ردنا گنچ وچ ییآ دسر یمخز ترگ ینماج وچمه روایب نادنخ بل نینوخ لد اب

نم ياه يدرگ هزره رب یمه درآ یم هدنختسین بیع دش امن نادند رگا مشفک ۀیخب
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.تسا هتفر راک هب يزیمآ سح ۀیارآ ..................  تیب زج هب اه تیب ۀمه رد-18

دوش هزاسرگج زاب دوب هزوسرگج هچ نآدوب خلت یشمخ رو شمخ و راد ناهن زار

شروش و رش و ایند ز میاسایب مد کی ات هکشروز دوب نکفادرم هک مهاوخ یم  خلت یبارش

دزاون یم ار ملد نیریش یمغدرد ۀماگنه رد هک مداش نآ زا

ماج بل زا نآ و هاوخ رای بل زا نیاتسا مه هب نیریش و خلت وچ ناهج ماج رد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب ریز تیب رد هدش صخشم ياه هژاو يروتسد شقن-19

»زوس همه لد ناو یلد هنیس نآ ردزورفا شتآ هد يا هنیس یهلا«

لوعفم - داهن - تفص - داهنلوعفم - لوعفم - دنسم - داهنداهن - لوعفم - دیق - ادانمداهن - لوعفم - تفص - ادانم

؟تسا مادک ،بیترتهب ،ریز ياههژاو ینعم-20

»فرگش ،هّیجس ،جوعم ،هتخآ«

يوق ،تداع ،فارحنا ،ناّرب و زیتاناوت ،اهيوخ ،تسردان ،هدمآنوریبمیظع ،اهتلصخ ،تساران ،هدیشکدنمورین ،تداع ،جک ،هدیشکرب

؟دوشیمن هدید موهفم مادک ریز تایبا نایم رد-21

تساجنآ رادلد هک تساجنآ یلدشوخ ۀیام )فلا

تسود هک تفگ ناوت هک اب منک هچ )ب

مسوحنم تسا علاط و مسوبحم )ج

منکف اجنآ رگم ار دوخ هک دهج منکیم

مروجهم نم و نم رانک رد

مراوخنوخ تسا رتخا و مراوخمغ

ادخ زا تلفغ شهوکندوخ لصا هب تادوجوم تشگزابایند هب ییانتعایب شیاتسردق و اضق هب داقتعا

؟دوشیمن هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-22

دنغرا و هزرش ـ بیاص نظ ـ تنطلس ۀکیرعهنّالس هنّالس ـ مظعا شرا ـ تّزع ریرس

لیطابا و ماهوا ـ امغی ناوخ ـ عّرضت و يرازقساف ۀقوراد ـ راکایر و رّوزم ـ نایملاع توفص

؟تسا هتفر راک هب هیارآ ود مادک »ینیب دنخبل ینک ور وس ره هب / ینیرفآ دنخبل هک اج ره لگ وچ« تیب رد-23

هیانک – لیلعت نسحيزیمآسح – ماهیاسانج – داضتهیبشت – صیخشت

.تسا تسرد اههژاو ینعم .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-24

مشخ :رهق ـ اشوخ :کُنُخ ـ هدرکهولج :هدومن ـ هسیک :نابناناوتان :نوبز ـ تسدیهت :سلفم ـ يدرخیب :تهافس ـ سرت :هلیو

نادننامه :هابشا ـ مکاح :لماع ـ نایرکشل :دونج ـ يرگهولج :ّیلجتیشومارف :نایسن ـ هلیح :دیَک ـ ییادج :تقرف ـ تشهب :دلُخ

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-25

يوش رت يوم کی هب رحب تفه بآ زکربم نامگ وش ادخ رحب قیرغ مد کی

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

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

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

؟تسا تسردان نآ يانعم هب هجوت اب هژاو مادک يالما-26

ادص و رس :هلغلغییادج :غارفدنمهرهب :ظوظحمییورود :ریوزت

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ربارب رد هدش هتشون ۀیارآ-27

)قارغا( تسام رظن رد نایع هشپ نآ ندیبنج دبنجب هشپ یکی كاشاخ رس رب رگ

)لیلعتنسح( ؟ینامیشپ دوب یک ناج يا لد رامق رد میدنسرخ و میتخاب ندید کی هب لد و نید

)امنضقانتم( منک ریرقت همه کیاکی هک وک یتصرف شیوخ یناشیرپ عومجم وت فلز رس اب

)زاجم( وت يارس رد كاخ دوش سوه رپ رس نیاک رس ز دور مسفن نآ وت قشع بارشو روش
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؟تسا هتفرن راکهب یظفل ۀنیرق هب لعف فذح هنیزگ مادک رد-28

شتیهام هنُک زا هدنام ورفشتیهلا رب قفتم ناهج

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

مه زین ناج و دش وا يادف لدمه زین نامرد و تسا رای ز مدرد

ارچ اپ زا ماهداتفا نم هک الاح افویبارچ الاح یلو تنابرق هب مناج يدمآ

؟دراد يرت مک ییانعم طابترا تیب مادک اب »راوازس ار ینامداش دشاب هک / رایسب جنگ نیز دسر یم سک نآ هب« تیب-29

دیشچ دیاب یگنشت ردق هب مهدیشک ناوتن رگا ار ایرد بآ

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

دوش هزاورد مرحم ینک زاب رد هک هصاخرز ۀقح درب دوز رد ۀقلح تدش هک ره

تسین هار ناشورف یم يوک هب ار ناشورف دوخدوب ناگنرکی راک نتفر هناخیم رد رب

؟تسا هتفر راک هب عمج ۀناشن دنچ ریز ترابع رد-30

دوخ رفس ییاغ لزنم رس هب ات دنیامیپ یم كالفا لد رد ار هلاس نارازه هار هک منیب یم دوخ ینادواج یگدنشخرد اب ار ناگراتس زارد و رود رفس نیا رد«

اما ینوگرگد چیهیب تسا هدید ار ایند هک هتسخ ینامشچ اب مدرگ یم زاب تخس يدربن سپ زا .مور یم رتالاب نانچ مه و منک یمن افتکا دح نیدب اما دنسرب

»دیاشگ یم میور هب ار یگدنز ياهرد مامت دیوج یم ارم نامسآ رد نانکزاورپ و دوش یم اهر هک تا هدنخ

ششجنپراهچهس

؟تسا هتفر راک هب يرتمک هیبشت هنیزگ مادک رد-31

تسا نم نیورپ وچ کشا و وت يور هم زارهد تنیز و کلف بیز هک شاب نم رای

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

مرپس یمه نوچ هک نیب ناج و نک یمسبتمرحس تولخ عمش نم و یحبص وچمه وت

ارم راقنم هب هتسخ ییوت روط هُک غرمییوت روصنم تلود ییوت روس ییوت رون

»تسین هسردم رد سک چیه نادرگاش زا تفریم نامگ هک دوب هسردم رد شمارآ و توکس نانچ زور نآ متشادیم مشچ هچنآ فالخرب« ترابع رد-32

؟تسانعم هچ هب »نتشاد مشچ«

ندیشک راظتناندوب بقارمندیدنتشاد راظتنا

؟تسا طلغ هژاو مادک يالما ریز ترابع رد-33

»دننک مان يوگ هتخسن دیامن تحاصف رگا و دیامن لهاک دیارگ راقو هب رگا و دوش بوصنم فارسا هب دزرو تواخس شیورد رگا«

يوگ هتخسنلهاکبوصنمتواخس

؟تسیک رثا »هن ار تا هدنخ ریگب نم زا ار اوه« باتک-34

ریپسکش مایلیوهدود سنوفلآرللیش ناهویادورن ولباپ

؟تسا هدرک همجرت ار نآ یسک هچ و تسیک رثا »هبنشود ياههصق«-35

بوکنیرز نیسحلادبع -هدود سنوفلآیضاق دمحم - ریپسکش

يریشم نودیرف -هدود سنوفلآيردنبایرد فجن - رللیش

؟تشون یلاخ ياج رد ناوتیم ار لگ مادک مان »؟یک ات ناغف و هآ نیا وت توکس ز ملان / ؟یک ات نابز ،شوماخ ،لد ِغاب .................. يا« تیب رد-36

نسوسهلالمیرمسگرن

؟تسا تسرد نآ يانعم هب هجوت اب هنیزگ مادک يالما-37

یگرزب :تباحمندروخ ناکت :زازتحاشکلد :ضقنیتساک :روصق
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؟تسا »هدود سنوفلآ« رثا ریز راثآ زا کی مادک-38

تافاکم و تایانجاناریتهبنشود ياه هصقایرد و درمریپ

؟تسا تسردان هژاو مادک يالما ریز ترابع رد-39

».میداد اضر اضق مکح ياضتقم هب دینارذگ رد تغالب بسا ام ثایغ ّدح زا و دیناسر تیاغ نیدب نخس نوچ یضاق«

اضقتغالبثایغتیاغ

؟تسا هدمآ »يزیمآ سح - زاجم - هراعتسا - هیبشت« ياه هیارآ ۀمه تیب مادک رد-40

ماج بل زا نآ و هاوخ رای بل زا نیاتسا مه هب نیریش و خلت وچ ناهج ماج رد

ار اقل شوخ بوخ هم هناخ يوس دیشکبنیگنر ياه هناهب هب نیریش ياه هنارت هب

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

داب ششون دروخب رگ حدق هب قشاع نوخشراد مدرم رگشزاون تسم سگرن

؟تسا تسردان هژاو مادک يالما ریز ترابع رد-41

رانک رب زیزع فحسم و هتسبن مه رب هدید بش همه و مدوب هتسشن هیلع هللا همحر ردپ تمدخ رد یبش .مدوب زیخ بش و دّبعتم تیلوفط مّایا رد هک مراد دای«

.دناهدرم هک دناهتفخن ییوگ هک دناهدرب تلفغ باوخ نانچ دنرازگب ياهناگود هک درادیمن رب رس یکی نانیا زا متفگ ار ردپ .هتفخ ام درگ ياهفیاط و هتفرگ

».یتفا قلخ نیتسوپ رد هک نآ زا هب یتفخب رگا زین وت ردپ ناج :تفگ

دنرازگبهفیاطفحسمدّبعتم

؟دناهدمآ ییانعم هچ هب بیترت هب عارصم ود رد »اور« ياههژاو »اور دوبن سک چیه دای وت اب / اور تجاح وت لضف يا ادخ يا« تیب رد-42

ندروآرب – هتسیاشراوازس – هدش هداد هزاجاراوازس – هتسیاشهتسیاش – ندروآرب

؟تسا هنیزگ مادک ناگژاو هب طوبرم بیترت هب »هاگداد ـ جوجل ـ روهرهب ـ نایم ـ شنزرس« یناعم-43

رضحم ،خاتسگ ،تناعا ،هجوبحب ،بیهنرضحم ،رسهریخ ،ظوظحم ،هحوبحب ،باتع

روان ،خاتسگ ،ظوفحم ،تروس ،بیهندروان ،رس هریخ ،تناعا ،تروس ،باتع

؟تسا توافتم هیقب اب فذح عون هنیزگ مادک رد-44

شیاپ هب مزادنا رد رس نیا تفگب؟شیارس رد یمارخ رگ اتفگب

دوز منکفا ماو نیا ندرگ زا تفگبدونشخ شیبای رس هب رگ اتفگب

دش رید شزور تسا يزور یب هکرهدش ریس شبآ ز یهام زج هکره

دننارادزار قوشعم و قشاع هنرگوزاّمغ دش هدید بآ ارم و ابص ار وت

؟دراد یموهفم تبارق »مریگب هزات یناج / هنییور / وت يورادشون هب هرابود ات ایب نم اب« نتم اب هنیزگ مادک-45

؟ارچ الاح يدمآیم رتدوز نیه لدگنسيدمآ بارهس گرم زا دعب و ییورادشون

دوش هزاوآ همه ای دوش گنر یگمه ایدشن هزات وت مد زک وا رس رب هیس كاخ

مدش هدنیاپ تلود نم و دمآ قشع تلودمدش هدنخ مُدب هیرگ مدش هدنز مُدب هدرم

تسوا زا مد نیاک ینک هدنز رگم هدرم لد اتحبص یسیع مد تسود يا رمش تمینغ هب

؟دراد ییانعم بسانت »درد نورب و درد نورد يو رد یلد / درورپ درد ینورد نک تمارک« تیب اب هنیزگ مادک-46

سرپم هک ما هدیشچ يرجه رهزسرپم هک ما هدیشک یقشع درد

يدوب هچ يدوب یکدنا مغ رگويدوب هچ يدوب یکی مدرد رگا

یشاب وت شنایاپ هک یهار اشوخیشاب وت شنامرد هک يدرد اشوخ

تسین هراچ دنراپسب ناج هک نآ زج اجنآتسین هنارک شچیه هک قشع هار تسا یهار
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؟دراد دوجو هتسباو ۀتسباو عون دنچ و دادعت هچ بیترت هب ریز ترابع رد-47

گنر هب ابیز یهاگودرا .میتفای ناکسا رهش جراخ ياههاگودرا زا یکی رد .میورب ناشاک یحیرفت و یملع يودرا هب ار نازومآشناد راهب مرگ ًاتبسن ياوه رد«

».میدرکیم یط متسود ردپ سوبوتا اب ار رهش ات هاگودرا زا .ینامسآ یبآ

راهچ ـ راهچهس ـ راهچهس ـ جنپراهچ ـ جنپ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »دحرس – روج – هتخآ – بوسنم« ياههژاو يانعم-48

زرم – ملظ – زیت – هدش هتخانشهزادنا – متس – نینوخ – هتشامگ

يزرم قطانم – متس – زیت – هدنهد تبسنزرم – ملظ – هدیشک نوریب – هدش هداد تبسن

؟تسین هنیزگ مادک رد شدربراک دننام ریز تیب رد »نا« ییانعم دربراک-49

»رتوبک نایوج نایشآ نوچ نانچ نایوجدرم متشذگ ردنا سوت ز«

تسا نازیخ مدهدیپس يرحس دابتسا نازیگنالد نحل نانَوران رب

تسا نازیرنوخ مشچ ز هیس غیم ناوتسا نازیوآ یتشک هب هیس غیم اب

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ،ریز تیب-50

»دوش هزاغ رثا زا دوب خرس رگا وت یبتبل لعل ددمیب دشن خرس یسک يور«

منک نوگلگ ار هرهچ ات هدب یماج ایقاسهانگیب كزان عبط ناز مشکیم ییوردرز

دراد اشامت راتسد ۀشوگ نآ رب لگدزاسیم رگد يور شخر مرش زا مد ره

دوش رس تبلط رد ،یعس ياپ لثم هب روتسا لطاب ام نتفر لضف هب ییاین وت ات

دبلطیم هنازخ نیّرز ةرهچ ز نامهمیس و رز زا زاینیب دوب قشع هچرگا

؟تسا هدش یفرعم تسرد رثا دنچ-51

:جنرت خاش رب نوتیز دنویپ( )یسوط دیز نبدمحم نبدمحا :فسوی ةروس ریسفت( )يرلناخ ارهز :نالدبحاص ياهیناتساد( )کلملاماظن هجاوخ :همانسوباق(

)ینامحر اضردمحم :اناریت( )يدرورهس نیدلاباهش :تادیهمت( )ولبرع دمحا :داهرف نیریش ۀصق( )هبوک اوسنارف :بونج مجنپ ینوفمس( )يدورامرگ يوسوم

جنپراهچهسود

؟دراد توافتم ییانعم هنیزگ مادک رد »تمارک« ةژاو-52

درد نورب و درد نورد يو رد یلددرورپ درد ینورد نک تمارک

دوجو ز هب شمدع درادن ود ره نیا هک رهدوجس هب تمارک و تسدوج هب سفن فرش

یناد وت هک ناوخب نانچ تمارک يور ز مه وتتسنادن ریغ هک انچ متشون فورح نیا نم

ار زوس نمرخ نونجم زج تسین تمارک نیاکدنلفاغ یلیل ّرس زا نیچ هشوخ نالقاع

.دراد دربراک ..................زج هب اهانعم ۀمه رد »تیاغ« ةژاو »منامن نم هچرگا دنام واک / مناسر یتیاغ هب قشع زک« تیب رد-53

فدهنایاپماجناتیاهن

؟تسا هدمآ ریپسکش هراولزغ زا شخب مادک رد »ماهدنکارپ ار نخس مخت هکماهدنز نم هک سپ نیا زا مریمن« تیب موهفم-54

.دنکفایم رد يزاوم ياهرایش ابیز ناوربا رب /درمژپیم ار یناوج هّرف ،نامز يرآ

.دنیوجیم یشیپ مه زا یپایپ یشکاشک رد و /دنراپسیم ياج رگیدکی هب اههقیقد

.دنباتشیم شیوخ ماجرف يوس هب زین ام رمع قیاقد /دنیوجیم هار لحاس رازنش هب هک جاوما دننامه

.دنامیم ياجرب هدمان راگزور رد هک نم هنارت رگم /تسین راهنز ار هدنیور چیه ،تقو رگورد ساد دنزگ زا
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؟تسا تسردان رثا دنچ ةدنروآدیدپ-55

يریهظ :هماندابدنس( ،)اتسوا دادرهم :ایرام اتناس( ،)یعاجش يدهم دیس :اناریت( ،)ینادمه تاضقلانیع :تادیهمت( ،)ولبرع دمحا :داهرف نیریش ۀصق(

)یفاوخ دجم :دلُخ ۀضور( ،)ییانس :همانیهلا( ،)بوک نیرز نیسحلادبع :هبنشود ياههصق( ،)یناخریما اضر :ایمرا( ،)يدنقرمس

راهچهسودکی

؟تسا توافتم ،هیفاق ةژاو رد »دنوسپ« تیب مادک رد-56

درادیمن یناسآنت باوخ یپ ز يرادیب هکیهاوخیم رادیب لد رگ رذگب باوخودروخ ز

درادیمن یناریو هک یشودربهناخ زا ریغ هبنمیا تاثداح لیس ز يداینب چیه دشابن

درادیمن یناملظ ياهبش نماد زا تسد هکددرگیم باریس یگدنز بآ ز يزیخرحس

درادیمن ینابرق دیص تعافش دیّما هکمدرم زا تسین مّحرت مشچ ار وت راتفرگ

؟تسا تسرد اهنآ ۀمه ینعم ،هژاو هورگ مادک رد-57

)راتفگ :تلاقم( )يوق :فرگش( )اههاگیفخم :هیفخ()ندرک عولط :ؤلألت( )اناوت :صیخش( )طایخ :يزرد(

)لافس ای زلف زا ینادشتآ :کلک( )هدیشک نوریب :هتخآ( )هرهچ :هنجو()ینامیشپ :تبانا( )نارتخد :تانب( )نایمور مراهچ هام :زومت(

؟تسا دوهشم ییالما طلغ دنچ ًاعمج ،ریز تارابع رد-58

.دنراد بوسنم تهافس هب دننک هثحابم ناشیا اب هک ناشیا يار -

.دنرآرب خیب زا وا قح رد دوب هدناشن هک یتمعن صرغ تساوخن و -

.دروآ ياج هب نآ ردنا دوب بجاو هک طایتحا و تقیثو ره -

.تشاد رفاو یّظح لیاضف نونف زا دنمدرخ یناوج-

راهچهسودکی

؟تسا هدش فذح هنیرق هب هلمج زا شقن مادک ریز ترابع رد-59

».یتفرگ ورف و يدز تل ار رکاچ نآ و یتفرگ مشخ يرکاچ رب رابج و گرزب یهاشداپ ات يدوب هداهن مشچ هشیمه و تشادن يزوس لد ترارش نآ اب و«

دنسملعفداهنلوعفم

)رییغت اب( ؟دراد دوجو »ییالما طلغ« ،تیب مادک رد-60

تسا هدناشنب مرک سرغ ام رهبتسا هدناوخ ناموزرآ نارازه اب

ازغ رب تشپ دنکن نانمشد شیپ اتدوب هتسب شیپ هرز ،فاصم رد هک يدرم

دننک ماقم ام رهش رد هک تسین بیرغوت ییانشآ هب برغم و قرشم بیرغ

سرج گناب و ینیب نانابراس يادص رپمالس دص ام زا مد ره شداب هک یملص لزنم
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