


ادبیات فارسی دوازدهم فصل پنجم-پرش-تستی

؟تسا هتفرگن تروص »فذح« هنیزگ مادک رد-1

.یکیرات و هکرعم نیا رد دوب امش نتفای دوب لکشم هچ نآ.لکشم تخس اههچب زا نتفرگ یشیپ و دوب کیراب و گنت هار

.رتشارخ رگج راب نیا اما دیتفگ يدهم ای هرابود امش.متسناوتن نم اقآ دشیمن اما دیتفگ ار همه .مورب هک دیتفگ مه ار نم

؟تسا هدمآ تیب مادک رد »یتسدهداشگ« ةژاو ییانعم لداعم-2

رگداد و هدنشخب و كاپ يا هکرس درک ناهج راگدرک يوس

نامسآ نایرضخ ناویح بآ ناهرمهباحس نوچ تواخس رد و بآ وچمه تفاطل رد

دیزس نوچ نانچ اناد دیشخببدیدپ دمآ نداد و ششخب رد

دیدپ درآ ییاناوت ات نادبدیرفآ زیچ زیچان ز نادزی هک

.................. ۀنیزگ زج هب دوشیم هدید هراعتسا اههنیزگ ۀمه رد-3

وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب ردمیدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب

وت و نم رارق ياج ایرد يوس موریم نممرارقیب و مباتیب مراودیما دور نوچ

مشاب دوخ رایرهش و مور دوخ رهش هبمباتیمنرب وچ تبرغ و یبیرغ مغ

وت و نم راظتنا رد اجنیا تسا رابیوج دصناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ

؟تسا هدمآ تسردان ياهژاو ینعم هنیزگ مادک رد-4

)تبیصم رکذ( هضور ، )همدقم( هچابید)مارآ و تولخ ياج( جند ، )زیگنا مغ( نیزح

)ناتسبات رخآ هام ( زومت ، )راصحیب ( ظافحیب)لامها( للعت ، )هبرض( همخز

؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد ریز تیب ياههیارآ-5

» هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت «

زاجم ، ییارآ  جاو ، بسانت ، حیملتهراعتسا ، نیمضت ، زاجم ، قارغابسانت ، صیخشت ، حیملت ، هیبشتقارغا ، هیانک ، بسانت ، حیملت

؟دراد توافت هیقب اب تیب مادک رد »واو« عون-6

تسا باوث راک ینکن يراک هک ردقنیاتسا باتع و رازآ همه راک هک زورما

تسا هداتفا رانک و شوغآ زا منامرح دایلاله ياشامت دزیر لد نوخ مرانک رد

تشذگ راوس نیا هک دیآ نم دای هب نیمهتشذگ راک هچ رد هک منادن و رمع تشذگ

تشذگ رگدکی زا ربخیب ،رمع هک ار امدوب هچ ام گرم و یگدنز نایم قرف

؟تسین تسرد »لصتم ریمض« شقن تیب مادک رد-7

)هیلافاضم( مدش رتقاتشم و مدیدب دوش نکاسقایتشا درد مرگم شمنیبب متفگ

)لوعفم( درک لطاب لما شقن انف لیس شهـگاندوب شوخ لد يرکش لایخ هب ار ییطوط

)لوعفم( هار جنر زا و دیسرپب شلاز زهاش سوواک شوغآ رد شـتفرگ

)هیلافاضم( ویرغ و شورخ شـشوگ هب دمآ وچوید گنژرا همیخ زا دمآ نورب
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؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب تیب مادک موهفم-8

تسار هک اشامت مزع میوریم کلف هب امتسار و پچ زا دسریم قشع زاوآ سفن ره

تسام رهش نآ هک هلمج میور اجنامه زابمیاهدوب کلم رای میاهدوب کلف هب ام

سب و سب منیا زا سپ ایند نخلگ منک هچ کلف روج زا هدش مسدق نشلگ يوس هب مهاوخ زاب

دوب وت يور يوزرآ رد و دشیم ناهج زکرذگب ظفاح تبرت رب هک وت يافو هب

؟تسا توافتم ،رگید تایبا اب تیب مادک موهفم-9

نامسآ ز دسریم ددم شلیس هبناور بآک شوک یگدنشخب هب

دیورن یناشفین هناد ات هکنک یگدنشخب تدیاب یگرزب

ایرد یهام و بیصن ار اوه غرميزاون هدنب و یگدنشخب رد زا

سب و تسا راگدرورپ هدنشخب هکسک تسد رب هدید ایدعس نکم

؟تسا هدشن صخشم تسرد »داهن« تیب مادک رد-10

كاپ راتفگ و مان هبت ددرگنكاخ و داب زا و بآ زا و دیشروخ ز

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیمدیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغدرد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اج نآ

؟تسا یئزجدنچ »زومایب رادهویم ناتخرد زا ار تمارک و یتسدهداشگ« ۀلمج-11

ممتم اب یئزج دنسم و لوعفم اب یئزج ممتم و لوعفم اب یئزج لوعفم اب یئزج  3443

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم تاملک يروتسد شقن ریز ترابع رد-12

».دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس همخز ره شاداپ هک رهم هب ار ینابرهم نیمه هن«

لوعفم ،داهن ،ممتمداهن ،هیلافاضم ،ممتملوعفم ،داهن ،داهنلوعفم ،داهن ،لوعفم

؟تسین دوجوم ریز تیب رد هیارآ مادک-13

»كاپ راتفگ و مان هبت ددرگنكاخ و داب زا و بآ زا و دیشروخ ز«

سانجهراعتساهیانکبسانت

؟درادن دوجو هیبشت تیب مادک رد-14

دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیمدیما شقنلگ اهمشچ رد تمراکیم

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

دوش رگراک یکی هنایم نآ زک دشابناور ماهدرک اعد ریت هنارک ره زا

تسا نم درس سفن زا نازخ درز ةرهچتسا نم دردرپ لد زا راهب ربا ۀیرگ

؟دراد یموهفم بسانت »وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب رد /میدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب« تیب مود عارصم اب تیب مادک-15

یمانکین ز موش هناگیبیماخ و يدوخیب ز هک مسرت

لگ راگدای لگ وچ يور تسا سب ار امراک هنادواج دوبن رگ غاب هب ار لگ

تنادواج دیآ ِهب یناف نیا زاینیزگ یکین رگا هنامز نیا رد

گنن هب تخاس شلَدب مناوت هک یکین ماندنامن هک متفر وت يوک زا رگا سب نیا مرذع
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.دراد دوجو هتسباو ۀتسباو .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه رد-16

هاگماش دیشروخ هدیرب رس هن ایهاگپ رد تسا هام هدیرب رس نیا ، هآ

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

هاگلتق لادوگ ِمسجم هضور ياتسا هتفهن تمشچ هب هوکش البرک کی

. هانگ یب نسح يا نم دیهش نسحم ياتسا رتارف ینسح همه زا تداهش نسُح

؟دراد دوجو يزیمآ  سح هنیزگ مادک رد-17

نیریش رصق رد موشیم یماظنهجنگ رهش رد هن و زاریش رد هن)فلا

نیشون باوخز دوش رادیبمرخ راهبون وچ لاسره)ب

نیریش تارطاخ هچابیدملاع يور هب دنک زاب ات-ج

نانچمه اراخ هوک رد درب یم هر نکهوکنکهوک زا دیرب و نیریش تشگ ورسخ رای-د

د و جج و فلاج و بب و فلا

؟تسا کیدزن ریز تیب اب تیب مادک موهفم-18

» هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش «

تسود لامج دنیبب هک دیما نیدب مه نآ وگرم باوخ هب زج دهدن نت باوخ هب قشاع

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

دشاب شک الب نادنر هویش یقشاعتسود هب هار دربن مّعنت درورپ زان

قشع هاگداد دنک مکح وچ مهدیم ناجموریم راد رس هب ات راو   جالح

؟درادن بسانت » هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد هب « موهفم اب تیب مادک-19

ار حبص ناماد ریز رد ناهن دنام نوچ رهمتسا رهاظ قشاع يامیس هحفص زا قشع غاد

ار حبص نایامن مخز کی ،گرم يداش درکتسیچ دنناد نالدنشور ار رهم غیت ردق

اهلمحم ز یلیل لمحم بئاص تسا نایامنرهاظ دوشیم یغاد و درد دراد قشع زک یلد

؟ار لگ یلامب دیشروخ هرهچ رب دنچشناهنپ دنکن مهرم هک تسا یغاد قشع

؟تسا یتاره ناملس زا ریز راثآ زا کی مادک-20

جنرت ۀخاش رب نوتیز دنویپنادنز رد زییاپ کچوک طایح ردناراب بش رد تخرد لثمدیشروخ ۀناخ هب يرد

؟تسا »مظن - مظن - رثن - رثن« بیترت هب راثآ عون هنیزگ مادک رد-21

ایراماتناس - وت نامشچ هوکش - نادنز رد زییاپ کچوک طایح رد - اناریتنادنز رد زییاپ کچوک طایح رد - دیشروخ ۀناخ هب يرد - اناریت - ایراماتناس

دیشروخ ۀناخ هب يرد - ایراماتناس - اناریت - نازاسرگنس تیاوروت نامشچ هوکش - نازاسرگنس تیاور - ناراب بش رد تخرد لثم - ایمرا

؟دراد يرتشیب ییانعم بسانت »یتسدهداشگ اپارس و مشاب تمارک رسارس روراب ناتخرد دننامه هک متخومآ تعیبط زا نم« ترابع اب هنیزگ مادک-22

ِهنَم و شخبب يراد جنگ رگ وتِهب درم دوب ششخب ِز یتیگ هب

تسا شیاسآ رد شدوجو زا قلخ هکتسا شیاشخب هدنب نآ رب ار ادخ

رذگرد دب زا نک یکین همه ابرمشیم تمینغ یکین تصرف

يادخ لضف ز تدیسر اه نیا هکيامن ششخب و وفع و نک محرت
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؟دراد توافت تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-23

منکف اجنامه هک منآرب زاب دوخ تخرمنادیم نیقی تسا يولع ملاع زا هک ناج

تسا نم ياوأم و لزنم نیرب خرچ زا رتربنکیل مماقم تسا كاخ ملاع رد هچرگ

تسوت ياکتم ناج ملاع هاگتخت نوچتسین لقع طرش ندز هیکت كاخ شرف رب

اجنیا هن و شاب اجنآ ِهن نوریب ود ره نیز مدق الاو نآ و تسا نود نیا هک لزنم ناج و مسج رد نکم

؟تسا هدماین هداس  ریغ هلمج تیب مادک رد-24

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

هانپ وت شوغآ هب مرگ ، گرم هدروآترخآ ياه سفن تسا یگدنز زیربل

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد ریز یعابر ياههیارآ-25

تفرگن يزارفرس ناشن مخز ابتفرگن يزاب كاپ قیرط وت نوچ سک «

» تفرگن يزاب هب ار گرم تیثیحتفگش وت نوچ یسک اروالد شیپ نیز

زاجم - سانج - صیخشت - هیبشتسانج - زاجم - بسانت - هیانکماهیا - زاجم - هیانک - هیبشتبسانت - صیخشت - هیانک - هیبشت

؟دراد لباقت تیب مادک اب ریز ترابع موهفم-26

» .دوش طلسم امش رب يا هتساوخ و لیامت چیه دیراذگن دیشاب طلسم نات  یچ همه رب هشیمه «

یگتسراو تمعن شدنهد یکیگتسب لد ناهج هب دراد هک ره

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

دنادیمن ندیباوخ ياپ ددرگن نکاس ات هکلفاغ دنک قح زا ار رادیب لد یناسآ نت

شاب نازیرگ نآ زا لد تدشکیم هچ ره هبشاب نماد هدیشک قلعت راز  راخز

؟تسا تسرد ًامامت هنیزگ مادک رد ریز تیب ياه  هیارآ-27

» هانپ وت شوغآ رد مرگ گرم هدروآترخآ ياه  سفن تسا یگدنز زیربل «

هیبشت  - زاجم  - بسانت  - صیخشت  - قارغازاجم-داضت-صیخشت  - امن  ضقانتم  - ریظنلا  تاعارم

هیبشت  - ییارآ جاو  - داضت  - بسانت  - صیخشتداضت  - ییارآ جاو  - صیخشت  - ضقانت  - هیانک

؟دراد لباقت تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-28

هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت

ار اخیلز درآ نورب تمصع هدرپ زا قشع هک متسناد تشاد فسوی هک نوزفازور نسُح نآ زا نم

دراد وت يابیز خر مه وا هک درک نامگ هکتلجخ ز وت شیپ هب تخیر ورف گرب دص لگ

ییآ رازاب هب وت نوچ دنکش فسوی خرنییآ رازلگ هب وت نوچ دوش راز لُگ راک

؟تسا اتسوا دادرهم زا ریز راثآ زا کی مادک-29

ایمراایراماتناساناریتوت نامشچ هوکش

.تسا تسرد اههژاو ینعم .................. ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه رد-30

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
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؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »گرب« ةژاو ینعم-31

تسرف شیپ ز سپ ز دراین یسک / تسرف شیوخ روگ هب یشیع گرب

دش مرتفد ياهگرب نازخ /هک گرب نیا /دوب نم رتفد گرب نیرخآ

.دنتسین هعقاو يادتبا نآ زا دعب لوا گرب هن /میوقت لوا گرب هن /...تسا رگید نرق زاغآ

چیه يربخ تسین متساوخ یم هچنآ زا /!چیه ..تسیلاخ لوا گرب

..................زج هب دوشیم تفای یسراف نابز رد نآ ياوآمه هک دراد دوجو هژاو کی زا شیب تایبا ۀمه رد-32

تسکشب شاهفرط هچ )هشیش( یجاجز ماج هک نیببدومن گنس وچ یمکحم رد هک هبوت ساسا

مشاب دوخ رای رهش و مور دوخ رهش هبمباتیمنرب وچ تبرغ و یبیرغ مغ

شیپ تسیاب ماگنه هب منیبنشیوخ دنزرف هس نوچ رتراوخ ارم

مریفص دیآیم شرع ماب زهاگرحس و ماش ره هک مغرم نآ نم

؟دوشیمن هدید ییارآ جاو تیب مادک رد-33

هاگلتق لادوگ مسجم هضور ياتسا هتفهن تمشچ هب هوکش البرک کی

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

؟هار نیب هداتفا هظحالم یب هام ایكاخ يور هب هتسشن ظافح یب دیشروخ

؟درادن دوجو » هیبشت « تیب مادک رد-34

تفرگن يزارفرس ناشن مخز ابتفرگن يزابکاپ قیرط وت نوچ سک

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

هانگ  یب نسُح يا نم دیهش نسحم ياتسا رتارف ینسح همه زا تداهش نسح

؟تسا هدش نایب تسرد هنیزگ مادک رد لصتم ریامض شقن ریز رعش رد-35

».دیشروخ ناراب اهمشچ رد تمرابیم /دیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم /....هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم !هنایشآ رد نیمغ غرم ،رظتنم يا«

ممتم ،لوعفم ،ممتملوعفم ،هیلافاضم ،لوعفمهیلافاضم ،لوعفم ،هیلافاضمهیلافاضم ،هیلافاضم ،هیلافاضم

؟تسا تسردان نآ لباقم يروتسد شقن هنیزگ مادک رد-36

)دنسم( هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

)داهن( ؟هاگن ینک یم اجک هب فرش ملسم يا ؟کیپ مادک ایآ دسریم اه تسد رود زا

)دیق( هار نیب هداتفا هظحالمیب هام ای ؟كاخ يور هب هتسشن ظافحیب دیشروخ

)تفص( هانپ وت شوغآ هب مرگ گرم ،هدروآ ترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل

؟درادن دوجو يزیمآ  سح هنیزگ مادک رد-37

.درک یم مضه دوخ رد ار شمالک کشخ اما هناکدوک يادص هناخپوت بیهم يادص

.مدرکیم ناتیادیپ تسیابیم امش يادص در زا

.درک دعاقتم ار امش و دادیم سامتلا يوب نم ياهرارصا یلو دیتفریم هرفط و دیدروآیم هناهب

.تسا هدوب نم راک رابریت نآ مادهنا هک دیا هدیمهف هکنیا زا مدرک قشع و  مدروآ رد لاب  ، مدرک قوذ یفرط زا

؟تسا یمالسا بالقنا تایبدا ةزوح رد هدش رکذ رثا ود ره هنیزگ مادک رد-38

ایمرا - سیراپ ات زیراپ زااناریت - نم لیا ،نم ياراخب

ناراب بش رد تخرد لثم - دیشروخ ۀناخ هب يرداناریت - ایراماتناس

5



؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »وت و نم راهب کنیا میناوخب لگ اب زیخرب  /  ام ییافوکش لصف ،تسوت و نم لصف لصف نیا« تیب ياههیارآ-39

قارغا / رارکت / ییارآجاوصیخشت / داضت / رارکت

هراعتسا / ریظنتاعارم / لیلعت نسحصیخشت / بسانت / ییارآجاو

؟تسا هتفرن راک هب »هیانک« ۀیارآ تیب مادک رد-40

تسا گنج رگا میتخادنا رپس ام هک ایب؟ماغیپ دربیم هک ار ام ۀتفر مشخ هب

دربب اجنیا زا متخر دوش رای را متخبدربب ام لد هک يراگن رهش رد تسین

دنروا دوبک یکی هب نیشنبرجعم دیپس نآ شکب رس زا

نتشیوخ شیاسآ رب دنیزگنز و درم شیاسآ هک نآ کنخ

؟دراد توافت هنیزگ مادک رد »رضحم«ینعم-41

ياپ هب رضحم درپسب و دیردبياج ز نازرل تسجرب و دیشورخ

تفر و درک اضما شیوخ تسد هب تلفغ رضحمداتف ییارآ  هناخ رکف هب نالفط نوچ هکره

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحمرد هک تسین زاین دهاش

شروشک نآ ناریپ يوس کبسشرضحم همه هواک دناوخ رب وچ

؟تسا هدمآ تسردان هنیزگ مادک لباقم ياههیارآ زا یکی-42

)هراعتسا-حیملت( ← هاگن ینک یم اجک هب فرش ملسم ياکیپ مادک ایآ دسریم رود زا

)هیانک - بسانت( ← هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

)هراعتسا-زاجم( ← هانگ  یب نسُح يا نم دیهش نسحم ياتسا رتارف ینسح همه زا تداهش نسح

)صیخشت - سکوداراپ( ← هانپ وت شوغآ رد مرگ گرم هدروآترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل

تفای تیب مادک رد  » دش یناگدنز گرزب هطبغ نانچ یندرم هک ،درک ردق  یب ار نآ و  / تفرگ هرخسم هب ار یگدنز نانچ ،تگرم « رعش موهفم-43

.دوشیم

هانگ  یب نسح يا نم دیهش نسحم ياتسا رتارف ینسح همه زا تداهش نسح

هانپ وت شوغآ رد مرگ گرم هدروآترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل

دهد تارب دبا تایح هبدهد تایح ار گرم وا فطل

تفر راختفا و تفارش اب تفر نوچتسیز راو  هنادرم و تماهش اب تسیز ات

؟تسا هدمآ تسردان تیب مادک لباقم هیارآ-44

)بسانت ماهیا( نیریش رصق رد موشیم یماظنهجنگ رهش رد هن و زاریش رد هن

)هیانک(تفرگن يزاب هب ار گرم تیثیحتفگش وت نوچ یسک اروالد شیپ نیز

)سانج(هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

)هیبشت(تسا نادنچ رازه تدارا و یتسود هکتسا ناسآ دیآ نم رب رگا یتخس رازه

.................. تیب زج هب تسا هتفر راک  هب حیملت تایبا همه رد-45

تسوا شود رب نامسآ ندرب ناوتن هچنآکتساور يراب  نارگ زا دیرگب نوخ رگ یمدآ

مناشفا شرس رب لگ مناشنب و منیشنبار ربونص خاش نآک نم اب دنکن نآ تخب

درکیم ادیوه رارسا هک دوب نیا شمرجدنلب رادرس تشگ وا هک رای نآ

مشورفن يوج هب نم رگا مشاب فلخ  انتخورفب مدنگ ود هب ناوضر هضور مردپ
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:؟تسا توافتم تیب مادک موهفم-46

رگم یشاب هتسخلد وت يزور هکرگنرد ناگتسخلد لاح هب

ریغ هب دشاب جاتحم هک دسرت هکریخ جاتحم هب دناسر یگرزب

نکب شراخ و ناشفیب شرابغنکف رس رب هیاس ار هدرُمردپ

بیرغ اهرد هب يدرگ هک ادابمبیصنیب ترد زا بیرغ نادرگم

؟دراد توافت اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد بیرغ ةژاو ینعم-47

نم رس زا تشگ رود يروناج بیرغتخیرگ راو  گنلپ معبط شتآ ز یلو

تسا )ییاجنیا( يردیا تنت تیانع نک ودبتناج تسا بیرغ اجنیا هک تفگ ارم

هنابیرغ لاکشا نک اشامت زورماهناخ يوس هب دمآ نم بیرغ رای نآ

درآ )هدرزآ( راگفلد ناشیرپ بیرغ نیدبيربخ نابرهم نارای ز هک دوریم هک

؟تسا هدشن صخشم تسرد »هتسباو هتسباو« هنیزگ مادک رد-48

هاگلتق لادوگ مسجم هضور يا.تسا هتفهن تمشچ هب هوکش البرک کی

نیریش تارطاخ هچابید / ملاع يور هب دنک زاب اتهاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد

؟درادن دوجو » يزیمآ سح « هیارآ تیب مادک رد-49

يراد رگا بابک نک مک روشيراد رگا بارش نیشنم خلت

شونرپ بل رب هداهن یخلت هدنخشود نم لباقم زا دمآیم و مدید

ارم رثا تسا نوزف هراتسرپ خرچ نیزنخس رد هک نآ ز منت فیعض نیدب رگنم

ار اقلشوخ بوخ هم هناخ يوس دیشکبنیرز ياههناهب هب نیریش ياههنارت هب

؟دروخیم مشچ هب ریز تیب مادک رد »وت و نم رارق ياج ،ایرد يوس موریم نم / مرارقیب و مباتیب مراودیما دور نوچ« تیب موهفم-50

دنزیمن رحس رد بش راسهچوک هب یسکدنکیمن رب غارچ ناگتفرگ بش ز یمک

ناسرم رش تسین دیما وت ریخ هب ارمناسک ریخ هب یمدآ دوب راودیما

میوشیم مغ و ندیدنخ بجومتارطاخ رد ام هک يزور دسریم

ار ادخ دهد يددم بقاث باهش نآ رگممهانپ دوخ يادخ هب تریسوید بیقر ز

؟تسا یئزج دنچ ینایاپ هلمج و دراد هلمج دنچ ریز ترابع-51

زا ناتسبات ره اب و لگ رس ات ياپ و یشاب هفوکش اپارس راهب ره هب هک زیلاپ و ناتسوب زا و زومایب رادهویم ناتخرد زا ار تمارک و یتسدهداشگ !اناریت زین وت«

».اهدرد شخبنامرد يرگشزاون ار هدزباتفآ ناگدوسرفياپ و یشاب میرک ینابزیم ار هار ناگتسخ ریذپلد هیاس و نیریش ياههویم

دنسم و لوعفم اب یئزج  - هلمج دنسم اب یئزج  - هلمج لوعفم اب یئزج  - هلمج دنسم اب یئزج  - هلمج  53637384

؟دنتسه یئزجدنچ بیترت هب مراهچ و مود ياههلمج و ؟دراد هلمج دنچ ریز تیب-52

»وت و نم رارق ياج ایرد يوس مور یم نم مرارقیب و مباتیب ،مراودیما دور نوچ«

یئزج ود -دنسم اب یئزج هس -هلمج یئزج ود -یئزج ود -هلمج 

دنسم اب یئزج هس -یئزج ود ،هلمج یئزج ود -دنسم اب یئزج هس -هلمج 

44
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؟تسا توافتم تایبا ریاس اب هنیزگ مادک موهفم-53

زور زا تزور دنرگن ِهب اتزومآ یگرزب و بلط شناد

تسبن سک رب ریخ رد نابناهج تسد ز دیآرب )ار وت هک( تَک نانچ نک مرک

یلفاغ نامز کی نکم تمدخ ز یلد لها راکبلط رگ الا

درب یکین يوگ هک سک نآ کنخ درُم دیابب یمه نوچ دب و کین
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؟تسا رتشیب اههلمج دادعت تیب مادک رد-54

هانگ  یب نسح يا نم دیهش نسحم ياتسا رتارف ینسُح همه زا تداهش نسح

هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش

هار هدیشک تمشچ هک تسیک قایتشا زایتراشا بنیز هب وت تراسا دراد

؟دراد قرف اه هنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد »دهاش« هژاو ینعم-55

وس ود زا زاب دندرک هلمح مه هبوزرآ دهاش خر دومنن وچ

لاخ هطقن داوس ار ناتب نسح هک نانچلگ دهاش رتچ وت نسح دهاش هدوزف

تسا هدید رس ضرغ  یب هدیدب وکتسا هدید ياج هب ناز دهاش ِتفگ

نابغاب شدنکشب دوش ریپناوج تخرد تسا غاب دهاش

؟دراد يرتشیب ییانعم یکیدزن ریز نتم موهفم هب هنیزگ مادک-56

. » منکیم رورم امش اب ار متارطاخ و میوشیم ار ناتگنس و منکیم كاپ ار ناتسکع باق درگ و میآیم اجنیا هب اصع ود و اپ کی نیا اب حبص زور ره «

اداب دای ردیح مشخ رد ادخ رهقاداب دای ربیخ زور رد ام ریگبش

داب دای ناراگ  زور نآ داب دایداب دای نارادتسود لصو زور

داب دای نارازه ار ناشیا نم زانم دای زا دنغراف نارای هچرگ

دنکیمن مداش و مراد هنیس هب مغ دصدنکیمن مدای هک تساجک نینزان نآ

.تسا ..................  )صلخت( رعش مان اب  ..................  زا يرثا اناریت-57

هیاس .ـه - جاهتبا گنشوه)دیما .م( - ثلاث ناوخا يدهمکشرس .م - ینکدک یعیفشاتسوا دادرهم - ینامحر اضردمحم

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترتهب »هیانک و بسانت ماهیا ،زاجم ،هراعتسا« ياههیارآ-58

لجخ ،باوصان رادرک ز دابم سک هکلجخ ،بارش ۀبوت زا مدش لگ تقو هب )فلا

مرظن زا يدنکف دوخ ،ینکف رظن کی هکمشچ ِرد ماهداشگ تدارم ناتسآ رب )ب

مداتفا نوچ هثداح ِهگماد نیا رد هکقارف حرش مهد هچ ،مسدق نشلگ ریاط )ج

لوخد و جورخ هر مرادن باب چیه هبروز و رزیب ياونیب ِنم وت ِرد رب وچ )د

د ،ب ،فلا ،جد ،ج ،فلا ،بب ،د ،فلا ،جب ،د ،ج ،فلا

) 81 – نابز يرسارس (                                                                       ؟ دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ  مادک رد-59

تملظ ، زیگنا نزح باقن ، هقیضم و راشف ، عوبطم راک ، توهبم و ریحتماه تورث و ریاخذ ، لوا هلحو ، تبارغ و یتفگش ، بیهم ياه لیسم

بآ ولالت ، هقباسم يرازگرب نالوئسم ، یلایخ حابشا ، رصم مارهابوچراچ و بلاق ، ّتلذم و تّقشم ، هدروخ سیخ زرج ، يرضحم شوخ

؟دوشیم تفای یفاضا و یفصو بیکرت دنچ ریز نتم رد-60

دیدوب هتسشن هک اجنآ .دیدناوخیم مه ظفح زا دیدناوخیم لیمک ياعد .مدوب هدینش مرمع رد هک دوب ینحل نیرت  هناقشاع و نیرت  نیزح دمآیم هک ییادص «

».دسریم نایاپ هب دراد زاین و زار هک دوب ادیپ ناتنحل زا . نمشد ياهورین ات دوب هلصاف ردقچ رگم .دوبن ینشور نتخورفارب ياج

---- 55454656
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