


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل هفتم-پرش-تستی

؟تسا هتفرگ تروص يونعم ۀنیرق هب فذح هلمج مادک رد-1

.دیراد روذعم زین ارم هک هب نآ.دندش غرمیس رادید قاتشم یگلمج

.دنتخاس هدامآ ار دوخ و دنداهن وس کی اههناهب.تفگ خساپ ار نانآ کی کی دهده

؟دراد یناوخمه ،ریز تیب اب تیب مادک موهفم-2

»تسا ياهنادرم دوخ ز دش یناف هکرهانف دش دوخ زک تفای سک نآ تلصو«

منیبیمن منیبیمن ینادنچ شیوخ ياقبوت بوخ يور زا رود هک ندید میهاوخ رگ ایب

تسا نم نامرح بجوم نم صقان یتسهتسود لزنم رس هب درب ناوتن هر انفیب

میتخادگب وت نارجه ۀتوب رد مرجالمیتخانشن ناهج و ناج يا تلصو ردق وچ ام

اشگب اقب بآ ۀمشچرس رب رضخ نوچ رظنتشهد انف و رقف تشحورپ تملظ زا نکم

؟دوشیم تفایرد هنیزگ مادک زا قشاع ییابیکشان و قوشعم ندوب ینتفاینتسد موهفم-3

تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ تریح يداو نیا زا دعب

وا زا ییادوس قلخ نارازه دصوا زا ییابیکش هن هر ودب هن

دوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگدوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

فرژ فرژ ایرد و تسا رود هر هک نازفرگش ار هر نیا دیاب يدرم ریش

؟دراد رگید تایبا اب یتوافتم موهفم تیب مادک-4

رادید زا هدید هن دبیکش رهم ز لد هندنامن هراچ و تفر تسد زا لد و دید هدید وچ

تسا يرارقیب رب یقشاع يانبتسا يراک ماخ يروبص ردنا قشع هب

تسه يراخ لگ تبحص رد هک دنناد همهمنکن رگ منک هچ تبیقر روج رب ربص

مشوه هن و دنام ربص هن مدیدب وت لیامشمراپسن سک هب لد هک لوا زا مدوب شوه هب

؟دوش یم تفایرد ،تیب مادک زا »تسا نامدوخ زا هک نادهاک ؛تسین نامدوخ زا هاک« لثملا برض موهفم-5

دریگ لهس دیآ ششیپ یتخس وچار یسک دش تعیبط ندروخ مک وچ

تسا ندروخ رهب زا نتسیز هک دقتعم وتتسا ندرک رکذ و نتسیز يارب ندروخ

دوش هاک یپ هک رخافت هچ ار ابرهکتفای يرادیرخ هک دزانب هک دیاب هاک

دوب ردق زا شیب هک ماعط دروآ جنرسفن ّظح تسا ماعط دوجو رد هک نآ اب

؟درادن ییانعم بسانت »نورصبت الفا مکسفنا یف و نینمؤملل تایآ ضرألا یف و « ۀفیرش ۀیآ اب هنیزگ مادک-6

داتفا ماج رد هک تسیقاس خر غورف کیدومن هک نیراگن شقن و یم سکع همه نیا

ربلد يور باتفآ بات زمناج تشگ ادیش هّرذ ناسهب

تسا یلاعتقح باتک ملاع همهتسا یلجت رد شناج هکنآ دزن هب

ایادخ تسایرث و دیشروخ و هم وس ره هبرازلگ و نشلگ نیا رد ،رای نآ خر سکع ز
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؟دراد توافتم یموهفم هنیزگ مادک-7

مراد راکهچ اجنیا مهاگهولج تساجنآهبارخ نیا موب ین ،مسدق غاب سوواط

منمچ نآ غرم هک ناوضر نشلگ هب مورتسا یناحلاشوخ نم وچ يازس هن سفق نینچ

مدمآ راتفرگ يو رد ناهگان مدیدن شمادمدش یتوسان هک يدید مُدب یتوهال غرم نم

تساخ رحب نآ زک غرم ماقم اجنیا دنک یکناج يایرد ز هداز نایباغرم وچ قلخ

؟تسا هدنرپ مادک بقل یتشهب غرم ،غرمیس و غرمیس سرد هب هجوت اب-8

زابلبلبسوواطدهده

؟تسا هدمآ یتسردهب هنیزگ مادک رد هدش صخشم ياههژاو شقن-9

اورنتفگنخس اج نیا دوب یکانف و تسا رقف يداو نیازا دعب

دنسم - داهنداهن - لوعفمداهن - لعفلوعفم - داهن

.................. ۀنیزگ زج هب ،تسا هدمآ تسردان يا هژاو يالما ،اه هنیزگ مامت رد-10

مالّسلاو دش مگ دیشروخ رد هیاسماود رب رخآ دنتشگ وا وهم

لاوذ دریگ يا هتفه رد وا نسُحلامج بحاص سب تسه هچ رگا لگ

دَُوب انعم هن و ّيوعد ورد هندَُوب انقتسا ّيداو نیا زا دعب

بََعت دص ینامز ره دیآ تشیپبلط ّيداو هب ییآ ورف نوچ

؟تسا توافتم رگید تایبا اب تیب مادک ِموهفم-11

تسا نتشگ یناگدنز ار وا ندرمتسا نتشگ یناف قوشعم رد قشع

دز مهرم ضوع رد ار وت غاد لد هب هکدنادیم یسک قشع ۀتخوسلد لاح

تسا هداتفا ناور گیر رد هتخوس سفن هکدنادیم اپ هلبآ ناورهار ام لاح

دنملا رد ناگتخوسرگج هک یسانشنسفن تحار رد وت هک میوگن وت اب لد مغ

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-12

نامسآ ِدب ام رب تسام زا هکنابز رب کی هب کی ناشتفر نخس

تسا مار هک دیص نآ هر رد دوبن یمادار نیشن هشوگ دسر شیب ناهج بیسآ

دیدن ایند رد ریخ دوخ هداز زا سک چیهتسکش دبای نتشیوخ راب ز ناتسب نیا لخن

دنک یم نابش دادیب همه نیاکتسین گرگ زا هلِگ ار ام ّهلگ

؟تسا هدشن هدورس يونثم بلاق رد رثا مادک-13

نونجم و یلیلهمانهاشریطلاقطنمناتسلگ

و مضه و علب و غضم لحارم ، هدور و مکش نیجود کی ي هندرگ و لتک و موقلح هدزاود شکرمک رد هدرم ردام زاغ ناوختسا و تشوگ«ي هلمج رد-14

؟ تسا »دنلب ي هتشپ و ندیوج«ینعم هب بیترت هب هژاو مادک ».....دومیپ ار لیلحت

هندرگ – علبلتک – غضممضه – لتکشکرمک – لیلحت

. دراد دوجو .................. تیب زجهب تایبا ۀمه رد »تسام رب هک تسام زا هک میلان هک ز اتفگ« عارصم موهفم-15

دسر هچ نتشیوخ هب ات منتشیوخ تسد زنم رب دور یم هک نیا تسنم ياطخ همه

ار هدیزگ ناتسپ كدوک ، ریش تسنوخرهگدب ، رازآ دشک دوخ يوخ ز میاد

دسر هچ نت هب ات تخیر ملد نوخ هک نآ زودسر هچ نم هب ات هدوهیب ّقلعت نیا زا

متسویپ ماد ردنا نم مداهنب هک یماد ره هبمداتفارد نم لّوا ز مدنکرب هک یهاچ ره هب
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. ..................زج هب ؛تسا تریح يداو رگنایب اههنیزگ ۀمه-16

مه زین مگ وا زا ددرگ مگ هلمجمقر شناج رب دیحوت دز هچ ره

دوب يو لاح بسح سک ره برقدوب يو لامک ات سک ره ریس

ياهن ای یتسه هک ییوگ یتسینياهن ای یتسم دنیوگ ودب رگ

نم زین منادن مه منادن نآ ونم زیچ منادنیم ًالصا دیوگ

..................زجهب ؛تسا ناسکی تایبا ۀمه ِموهفم-17

درک نم هب شیوخ لد هچنآ درکن هناگیبغاد دص هب شیوخ لد تخوس مایتسود زا

دسر نایشآدنلب غرم هب الب لّوادسر نامسآ زا هثداح گنس هک یهاگ

سخ هن ندرک هیرگ شدیاب دوخ زسک هدید رد دنکفارد ار سخ وچ

دنک دوخ نت اب دب ،ماجرف هبدنک دب ۀشیدنا هک سک نآ ره

؟تسین کیدزن ریز تیب مادک هب »ینیب نانب زا ار نآ وت دزیخ درخ زک یطخ هک / دشاب یگدیدهتوک هک ناکرا زا هن ناد نادزی ز« تیب موهفم-18

بوچ ندیزگ گس ِلهج زا دشاببوک دیآ گس رب بوچ زا هگره

طقف تسا بتاک لعف رهظمطخ نتشون نیا رد هماخ هک ناز

شکرد مد و ار هماخ نآ نکشبشوخ دیان هتشون نیا ار وت رگ

تساخ رس نآ زا یقبام شبنجتساجک هک نیبب هلسلس نیا رس

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب تاملک شقن-19

تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ تریح يداو نیا زا دعب

دنسم - ممتمممتم - هیلافاضمهیلافاضم - ممتملوعفم - لوعفم

؟دوشیم تفایرد ،تیب مادک زا ریز ِتیب موهفم-20

»ندوب جاتحم دوخ هب زج دیابنندومزآ راک رد هچ و راک رد هچ«

مراکیپ زاین يراک یپ زا ینیبنمه زا ارم رکیپ دردب رگ زاین

ياهن جاتحم روز هب يراد رز روایرد زا روز هب تفر ناوتن رز یب

جاتحم نشلگ هب هراپ دص لد اب متسینشیوخ ۀناخ زا دوخ غاب تفصهچنغ ماهدرک

جایتحا درد هب دزاس التبم ار ناگدنبقح فطل ناز ،دروآیم یشکرس يزاین یب

؟دوشیمن هدید هداسریغ ۀلمج ،هنیزگ مادک رد-21

تمتسرفیم اجک هب اجک زا هک رگنبتمتسرفیم ابص هب ،ابس دهده يا

نم ۀنیرید تمدخ قح رازگبنم ۀنیک رب دنبم رمک ،خرچ يا

تمتسرفیم انث و اعد تمیوگیملد نیشنمه يدش هک رظن زا بیاغ يا

تسا شوخ يرارسا هک روآ تسد هب نآتسوا رارسا نزخم ام ۀنیس

؟دراد دوجو »بّکرم« ۀلمج هنیزگ مادک رد-22

اهرامیت زا و اهمغ زا یلاخياهظحل تقشع درد اب متسین

اهراخ ار لد و ار ناج مهنیموت گربلگ نوچ يور دیمارب

امش روش رپ نیکشم نشوجهرز نوچ ،مهرد تسدرک ام راک

ام یناشِفناج زا دریمب یعّدم اتام یناج قوشعم دهاوخب ناج شاک يا
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم ةژاو شقن ،یعبت ياهشقن هب هجوت اب-23

دوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگ دوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

داهن هب فوطعمدنسم زا لدبدنسم هب فوطعمداهن زا لدب

؟ تسا تسردان هنیزگ مادک ، ییانک موهفم هب هّجوت اب-24

. تشاد يرعاش و رعش ياعّدا هک نارضاح زا یکی : دیشک یم بدا و رعش ةداّبک هک راضح زا یکی

. ریگب هدیدان ار هیقب : شکب طخً ادقن ار یقبام

. دز ادص ار وا و دنار تعرس هب : دناوخب ار وا و درک نارگ ار نانع

؟یتحاران یسک هچ مغ زا : یتسیک هودنا ز هدنکف نیبج رب نیچ

؟دنک لماک ار یلاخ ياهاج بیترتهب دناوتیم هنیزگ مادک-25

تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ .................. يداو نیا زا دعب

تدیآ دیرجت و دیرفت لزنمتدیآ .................. يداو نیا زا دعب

دوب انعم هن و يّوعد و ورد هندوب .................. يداو نیا زا دعب

دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغدیدپ دیآ .................. يداو نیا زا دعب

دیحوت ،انغتسا ،تریح ،قشعقشع ،انغتسا ،دیحوت ،تریحانغتسا ،قشع ،دیحوت ،تریحقشع ،انغتسا ،تریح ،دیحوت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب هدش صخشم ياههژاو شقن-26

دوب شکرس و هدنزوس ،ورمرگدوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

داهن - دنسمفوطعم - ممتمفوطعم - دنسمدنسم - ممتم

؟تسا تسرد ًالماک هژاو مادک لباقم ینعم-27

مولعمان دصقم يارب زیخوتسج و تکرح :ندییوپ.دنهدیم یسورع و ینامهم رد هک یماعط :همیلو

.تسا هتشاد جاور هتشذگ رد هک هرقن ۀکس و لوپ دحاو :رانید.تسا هدوب رانید زا شیب نآ شزرا هک الط لوپ دحاو :مهرد

:زجهب ؛دوشیم تفایرد تایبا ۀمه زا ریز ِتیب موهفم-28

»وزا ییادوس قلخ نارازه دصوزا ییابیکش هن ،هر ودب هن«

نودرگ رب وت ضراع نوچ دبات هام هنناتسب رد وت تماق نوچ دزان ورس هن

مشک رانک رد شیخوش هب هک یتردق هنوزا نتسج هرانک مناوت هک یتّوق هن

مراتفر ياپ هن نتسشن لامتحا هنتسوت ۀناتسآ كاخ زا منتفر يور هن

مرذگرد وت زا هک منآ تقاط و ربص هنمنیشنب وت اب هک منآ تلود و تخب هن

؟درادن یموهفم بسانت رگید تایبا اب تیب مادک-29

درکیم انمت هناگیب ز تشاد دوخ هچ نآ ودرکیم ام زا مجماج بلط لد اهلاس

نابایب رد دیوج عمش رون هبنابات دیشروخ وا هک نادان یهز

درکیم ایادخ رود زا و شدیدیمن وادوب وا اب ادخ لاوحا همه رد یلد یب

ار وت يارس رد مراذگب را مدرم هنناوضر دهد نم هب را تشهب تشه دیلک
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؟دنراد ییانعم بسانت رگیدکی اب تایبا مادک-30

تسین شوهیب زج شوه نیا مرحم )فلا

تسا تخس هداب تسخن هب یتسم )ب

ار هنازرف لد شوه درب دیآ نوچ قشع )ج

سب و دناد ینم وچمه ارم ياهبش لاح )د

دیان ورف یلد ره رد قشع )ـه

زورفا نانچ یشتآ نم لد رد قوش ز )و

دنادن تسم زج هب تابارخ رارسا )ز

تسارجام زور و بش هدید بآ هب ار ام )ح

تسین شوگ زج يرتشم ار نابز رم

تسا تخس هداتفان نداتفا

ار هناخ غارچ لوا دشکیم اناد دزد

درذگ نوچ ناگتخوس بش هک یناد هچ وت

تسا يزار مرحم هنیس ره هک ناز

كاپ ار نآ دزوسب دشاب وت ریغ هچ ره هک

تسا يزار هچ هچوک نیا رد هک دناد هچ رایشه

دور ارچ شیوک رس رب هک رذگهر ناز

ز ـ ـه ـ د ـ فلاح ـ ـه ـ ج ـ بز ـ و ـ ج ـ فلاح ـ و ـ د ـ ب

؟ تسا مادک بیترت هب »رابدا ، سرغ ، راگزآ«ياه هژاو زا کی ره تسرد ینعم-31

ندز فال – نتشاک – راک عمطیتخبدب – نتشادرب – مامت

ندیشیدنا – نتشادرب – موادم روط هبندرک تشپ – نتشاک – زارد ینامز

؟تسا ریطلاقطنم تیصخش مادک فیصوت ریز تایبا-32

شرس رب تقیقح زا دوب يرسفاشرب رد تقیرط زا دوب ياّهلح

هدمآ هاگآ کین زا و دب زاهدمآ هار رد دوب یمهوزیت

نم شیب نیز یسب مناد اهزارنتشیوخ مهوز میامنب بآ

غرمیسسوواطلبلبدهده

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ریز ِتایبا-33

ییوت هک یهاش لامج ۀنیآ يوییوت هک یهلا ۀمان ۀخسن يا«

»ییوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ ردتسه ملاع رد هچره تسین وت ز نوریب

ینیشن ترسح دص هب ملاع نآ ردینیبن ملاع نیا زورما رگا

ارم رصب دیاب هچ شیوخ ياج زورمايارس نآ رد منیبن يارس نیا رد نم رگ

درکیم اّنمت هناگیب ز تشاد دوخ هچنآ ودرکیم ام زا مج ماج بلط لد اهلاس

ار دوخ یتخانشن و يدوب دوخ اب رمع مامتییاسانش فال ینز نوچ يدوبن قح اب یمد

؟درادن ییانعم بسانت تیب مادک اب  »مدرگن هبتر عیفرت نوماریپ رگید مشاب نم ات هک مدرک غاد ار متسد تشپ «  ترابع ییانک موهفم-34

تسد تشپ رود زا دزگ یم هناش هک ییاج/ام ِتسد ،فلز نآ رد هار هنوگچ دبای

تسا هدرک ناملسم ،رفاک نیا زا رایسب طخ هچرگ/تسد تشپ دزادگ یم لد هیس مشچ نآ شیپ

میراد نازوس شتآ نآ رب رود زا یتسد/تسا نوزفا ام ةزادنا ز وت قشع غاد

شیوخ تخل تخل نت هب لگ وچ مدز شتآ/مشکیم هآ و مزگ یم تسد هک سب زا

؟ تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »گرت ، همیه ، هراب ، لََقب« ياه هژاو تسرد ینعم-35

دوخ هالک ، مزیه ، بسا ، يزبسهقوذآ ، مزیه ، هعلق ، راب هرت

دوخ هالک ، رتش ، هعلق راوید ، شوغآگنج رازبا ، تشد ، بسا ، ولهپ و رانک
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. .................. ۀنیزگ زجهب .دراد دوجو اههنیزگ ۀمه رد ریز تیب موهفم-36

»شیوخ يولهپ ز نادان واگ دروخشیوخ يوزاب هب نمیا سب یشابن«

وا ّرف هتشکب ار هش یسب ياوا رپ دمآ سوواط نمشد

راّود نامسآ دننام هن تسا نکاس هکنآ تّلع هب رخ و واگ زا دروخ دگل نیمز

نتشیوخ رب درک متس نادان هکنز ،هدنام ِرکشل رب هدوسآ وت

نم فاص نوخ ،داّیص نآ تخیرنم فان زک موهآ نآ نم تفگ

؟دنکیم یفرعم ار نافرع يداو مادک ریز تیب-37

»دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمجدننکرد نابایب نیز نوچ اهيور «

تریح يداودیحوت يداوتفرعم يداوبلط يداو

:زجهب ،دوشیم تفایرد تایبا همه زا »تسام رب هک تسام زا هک میلان هک ز اتفگ« :ِعارصم ِموهفم-38

شیوخ يافق رب دنز شیوخ تسد هب یلیسیسک دنک تیاکش هچ نارگید تسد زا

شیوخ يافج ّالا دنزیمن تندرگ وگدنکیم دایرف هچ هنحش يافج زا دزد

شیوخ ياوه و دارم هب دنک دوخ سفن ابدرخیب هک ددنسپن نآ نمشد هب نمشد

شیوخ ياطخ دنیبن هک ياهدید ز رتهبقافّتا هب دنیبن چیه هدید ود ره رگ

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک ار ریز تیب-39

»ینیب نانب زا ار نآ وت دزیخ درخ زک یّطخ هکدشاب یگدیدهتوک هک ناکرا زا هن نادزی ز«

تسا كاخ دسریمن نودرگ هب نوچتسا كانبرط اهرصق نیا هچرگ

ام زاورپ ۀتشررس نامک تسد رد تسهریت وچ یلاب و رپ رهاظ رد تسه ار ام هچرگ

ریگرای صالخا تلحم زا يریگرويوج تسود فاصنا تیالو ییوج هچرگ

تسا ردنا سودرف هب دوخ نونکا رصیقدوب نیّرز ۀناخ زا تشهب رگ

؟درادن ییانعم بسانت ریز تیب اب اههنیزگ مادک-40

ددنخ رس نتفر زا عمش گنر هب هک دیابیگنرکی رس سک ره دراد انف لها اب

ادج نتسیز وت ز هک هب وت ِرب ندرمورب ناتسآ نیزک يوگم شکب مراز

میاهدرک نیهاش هار لیلد ار دوخ ةدنختسم کبک نوچ ام و دنسرتیم گرم زا نالدیب

تسانف ایند رخآک زیخ تسا حبص لواتساطخ ققحم شیپ قشع مایا زا تلفغ

ار اپ و رس یب نم دنزوسب ياپارس هکتدوجو شیپ تفص عمش منکیم وزرآ

.................. هنیزگ زجهب تسا تسرد اه هنیزگ ي همه رد ییانک ياه لداعم-41

) 83 – 82 – دایپملا (

) ندرک یفالت : ندرک كاپ هنهک باسح ( ) ندنازات تعرس اب ، نتخات بسا : نانع مه (

) ندرک  ییاتسدوخ : ندناوخ زجر ( ، ) ندیشک هدوهیب راظتنا : نتسشن راوس یب رابغ راظتنا رد (

) ندادن یسک هب ندز فرح هزاجا : ندیچ ار یسک كون ( ، ) نتخابن ار دوخ : نتخادنین ات و کت زا ار دوخ (

) ندیسرت : ندیرپ خر زا گنر ( ، ) ندش لاحرس : ندمآ غامد رس (

؟ دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-42

عانتما و ءابا ، تراما يارسرس ، هتفر رد تصش زا ریت ، لزا يزردطاسب و طامس ، حالص و باوص ، ام ةدش درخ نهد ، ماحرا ۀلص

ضرع عضو ، فولأم تداع ، انشآان و بیرغ ، صیرح لاگنچجرم و جره ، راصما بیارغ ، تبارغ ثیح زا ، نتساخ اپ هب و ندرک ملع دق

6



؟ تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »یتسیابردور ، شیدنارود ، ندیوج ، ششوج« یناعم هب اه هژاو تسرد يالما-43

روظهم ، مزاه ، قضم ، نایلقروظحم ، مزاح ، غضم ، نایلغروظهم ، مزاح ، قضم ، نایلغروظحم ، مزاه ، غضم ، نایلق

؟درادن هراشا هناگتفه ياهيداو زا کیچیه هب هنیزگ مادک-44

زاب هرذ کی زا دنام دناوت یکزار دیشروخ اب تفگ دناد هک ره

تسا هدرسفا خی وچمه خزود تفهتسا ياهدرم اجنیا زین تنج تشه

دننکرب نابیرگ کی زا رس هلمجدننکرد نابایب نیز نوچ اهيور

هار هدرک مگ و هدنام ریحت ردهاگیاج نیا دسر نوچ ناریح درم

؟تسا سوواط و غرمیس ،دهده ،لبلب ةرابرد ریز ياهتیب زا کی مادک-45

فاق هوک نآ تسه هک یهوک سپ ردفالخ یب یهاشداپ ارام تسه )فلا

شرس رب تقیقح زا دوب يرسفاشرب رد تقیرط زا دوب ياهلح )ب

تسا سب انعر لگ مبولطم هک نازتسا سب ادوس لگ قشع زا مرس رد )ج

نم ياج یلاع سودرف دوب سبنم ياورپ ار غرمیس دوب یک )د

ب - فلا - ج - دب - ج - فلا - دد - فلا - ب - جد - ب - فلا - ج

؟تسا تسردان ،هژاو مادک لباقم حیضوت-46

.دوریم نخس اهيروالد و اهگنج زا نآ رد هک رعش زا یعون :هسامح.لاغز ای گنز ۀکاخ ای هدرَگ کمکهب يزیچ یحاّرط :يرادربهترگ

.دوش لصو يریجنز نآ فرط ود رد هک بوچ سنج زا ینامک :هداّبک.روش هاگتسد زا ياهشوگ ،یناریا یقیسوم ياهگنهآ زا یکی :زانهش

؟درادن ییانعم بسانت رگید تایبا اب تیب مادک-47

رمع رامش رد دهن هک ار قارف زوررادم بجع سب نیا و نم ماهدنز رمع یب

ینیورپ زا رپ باتهم نماد يا مه وتکشا نماد کی و نم یهام ترسح زا بش ره

مزادنارب رفس مسر و هر ناهج زا هکراز میرگب نانچ نآ راید و رای دای هب

تخادنا نامز نیا هن تّبحم حرط هنامزدوب تفلا گنر هک ملاع ود شقن دوبن

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-48

مدرک دوخ هک نوچ درک ناوت هچمدرک دب کین هک مناد هچرگ

دسرن دب نم هب و ینیبن کین وتنم دب یهاوخ وت و مهاوخ وت کین نم

يرانچ ره دوخ زا شتآ درآربهلیپ مرک ره دنت نت رب  نفک

شیوخ نمشد زا ملان هچ ماهدز دوخ نمشیوخ نمرخ رد شیوخ تسد ود هب شتآ

؟تسا مادک بیترت هب  »ندیشک ار يزیچ ةداّبک« و  »ندییاخ نادند هب نادند« ییانک موهفم-49

ندرک رظن فرص - ندیزرو صرحندرک یهاگآ بسک - ندومن هقیاضم

ندوب هاگآ يزیچ زا - نتشگ راسمرشنتشاد يزیچ ياعّدا - نتفرگ مشخ

؟درادن هراشا قشع هار رد اهیتخس لمحت هب تیب مادک-50

مینادرگن خر و میزابب رسریشمش دنزیم مارالد نوچ

دنمک ددرگ رت گنت ندیشک زکیمه متسنادن مدرک ینسوت

تمارغ دنناتس هتشُک زا هفئاط نیاکاّبحا ریشمش ز هلان نکم شیورد

دیآیم ریرح نالیغم ياهراخ هکطاشن هب مدناشکیم نانچ هبعک لامج
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؟دراد هراشا »مجنپ« و »مراهچ« ،»لوا« ياهيداو هب بیترتهب هنیزگ مادک تایبا-51

دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمجدننک رد نابایب نیز نوچ اهيور )فلا

نتخابرد تدیاب اجنیا کلمنتخادنا تدیاب اجنیا کلم )ب

تسا ياهدرسفا خی وچمه خزود تفهتسا ياهدرم اجنیا زین تنج تشه )ج

شیوخ ردص تقیقح رد دبای زابشیوخ ردق رب دوش انیب یکی ره )د

ب - فلا - جد - ب - جفلا - ج - بج - ب - فلا

؟تسا هدمآ ریطلاقطنم تیصخش مادک فیصوت رد ریز تایبا-52

فاق هوک نآ تسه هک یهوک سپ ردفالخیب یهاشداپ ار ام تسه

دیدن وا لامج ییانیب چیهدیدن وا لامک ییاناد چیه

سوواطغرمیسدهدهلبلب

؟تسا هدمآ یعبت شقن عون ود هنیزگ مادک رد-53

دید هک یقاتشم و زاسمد ین وچمهدید هک یقایرت و يرهز ین وچمه

نیسح ادخ لوسر رانک ةدرورپنیقرشم رون نیمز و نامسآ دیشروخ

ياپ هب رضحم درپسب و دیردبياج ز نازرل تسجرب و دیشورخ

يادخ عنص و فطل رد دنامورفياپ و تسدیب دید یهبور یکی

؟دناهدش یفرعم یتسرد هب رثا ود ره فلؤم هنیزگ مادک رد-54

خاب دراچیر :دابرذآ مان هب ياهدنرپ ـ يدهشم لذاب يردیح ۀلمحيزج طابر رغصا :اهنت يرگزاغآ ،ازریم سابع ـ هیاد نیدلامجن :دابعلا داصرم

یعیفش نیدلاءایض دیس :اهزور ـ رونم نب دمحم :دیحوتلارارسايزیورپ لوسر :رادهلصو ياهراولش ـ یماج :تایاحکلا عماوج

..................ۀنیزگ رگم دناهتفر راک هب »زاجم« تروصهب هدیزگرب ياههژاو ۀمه ریز ترابع رد-55

».تفرگیمن ار شیادص يولجً ادبا یپردیپ ياههمقل نتفر ورف هک تسا نیا رد بجع ،نابز ناشیا و دندوب هدش شوگ همه«

ولجنابزشوگادص

؟دراد یتوافتم موهفم هنیزگ مادک-56

يامنهر مدلخ هب دشاب يربهرياج کیرات نیزک مراد نآ مزع

میزیوآ روح نماد رد هک تسین نآ رسار نادنر ام هک يارایم سودرف غاب

منکیمن ربارب تسود يوک كاخ ابروح رصق و یبوط ۀیاس و تشهب غاب

نک رمجم ِدوع و سودرف يوس َرب هفحت هبسلجم نیا كاخ هک تنج نزاخ هب وگب

؟تسا تسرد ،هژاو ود ره لباقم ینعم ،هنیزگ مادک رد-57

)یگتفرورف :براغ( )هناریو :هلوغیب()ریشمش :هنشد( )غاب :نشلگ(

)شوپنت :راتسد( )یشومارف :نایسن()هاپس :دنُج( )ریزگان :مرجال(

؟ تسا مادک بیترت هب »هراشتسا ، غضم ، تانجو« ياه هژاو ینعم-58

ندز يار ، ندیوج ، اهراسخرنداد یهاگآ ، اذغ ندرک ایسآ ، اهراسخر

ندرک تروشم ، شراوگ ، اهرادرکندناسر هدژم ،اذغ ندرب ورف ، اهراتفر

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-59

يرُخا دعب ًهعطق و تخل تخليرضحم شوخ و ییوگ هلذب

يوتحیام مامظنا هب تاعرّفتم ي هّیلک ابندرک ریگ روظحم رد نامهم رضحم رد
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؟تسا طلغ ریز ترابع رد هژاو مادک يالما-60

».دنرادن اور تکوش و توق راهظا دشابن میرک و ،ردق راوگرزب ،مصخ ات و دنسانش روضحم تدایس بهذم رد ،عابتا و ناتسدریز دصق ،ناگرزب و نارتهم«

روضحمعابتاتدایسمصخ
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