


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل چهارم-پرش-تستی

؟تسا هدمآ »نم لیا نم ياراخب« باتک ّفلؤم مان هنیزگ مادک رد-1

راطعیگیبنمهب دمحميزیراپ یناتساب میهاربادمحمیتعیرش یلع

؟تسا هدمآ »یتعیرش یلع رتکد« زا یباتک هنیزگ مادک رد-2

زیراپ زا دراد مالسا ترسح هبعک هکزارط هتفرگ نید راک نانچ وت رجنخ ز

کشرس ناسهب ار وا نوخ نوچ هککشزپ يدرم هنازرف تفگ نینچ

تسین یمنبش مریوک دازمه هک نم يارب دیاشمرادن ار ناراب و ار لگ يزاب یفن دصق نم

مینک تداعس يایمیک زا رپخرس لقع زا ،زار نشلگ زا رپ

؟دوشیم هدید ییالمایتسردان تیب مادک رد-3

شوج هب مغ ز دمآ لد نوخ هک نکب يرکفدنامن یم حجو و دسریم راهب یقاس

دیاشگن ریغ هب ار رظن هکدیاب تبقارم لها مشچ

امش ناتسم هب يروتسم دنشورفن هک هبتیفاع زا تسبن یفرط تسگرن رود هب سک

يرگد سلجم عمش اسم و حابص ره هکتریغ نیز تخوسب سدقم ناج رازه

؟دوشیم تفایرد تارابع مادک زا بیترت هب »رقف ،يراوشد ،هرطاخ ،ملظ ،یگتفیش« :میهافم-4

.مراد نادند ریز زونه ار هدروخ ناراب و داب ياهینیریش نآ ةزم )فلا

.دشیم بآ ملد رد دنق ،رهش مسا ندینش زا )ب

.دوب تفآ يراخب تفن و لقنم لاغز دندوب هتفرگ وخ طولب و َنب خرس شتآ هب هک یناسک يارب )ج

.دیشک یقاتا دنچ ۀناخ کی رد يا هیارک قاتا کی هب نامراک و میتشادن تسبرد طایح ةراجا تردق ام )د

.دش دیعبت ًاهابتشا مه وا ؛دوبن یمهم نز مه مردام .دش دیعبت ًاهابتشا ؛دوبن یمهم درم مردپ )ـه

ج ،د ،ـه ،فلا ،بج ،ب ،ـه ،د ،فلاد ،ج ،فلا ،ـه ،بـه ،د ،ج ،ب ،فلا

 ؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »هنامک ،َنب ،ارَسا ،مامشتسا« ياههژاو ینعم-5

کچوک نامک ،وردوخ یتخرد مان ،ندرک ریس بش رد ،ندییوبهوک مان ،یشحو ۀتسپ ،ناریسا ،ندیئوب

مریمس رد یهوک مان ،یشحو ۀتسپ ،ندرک ریس بش رد ،ندییوبهوک مان ،یشحو ۀتسپ ،نآرق ةروس نیمهدفه ،وب

؟ تسا رتکیدزن تیب مادک موهفم هب  »ناد تربع ۀنییآ ار نیادم ناویا  / ناه نک ربع هدید زا نیبتربع لد يا ناه« تیب-6

داد وا زا دریگب نامسآ رگدادكاخ رگداد ، قلخ داد دهدن رگ

دالوپ ز هچ نآ و ماخ تشخ زا دب هچ نآنک رظن هتفركولم گرزب خاک

داتسرف داد هب ایبنا ۀلگ نیالک رگداد هک نک داد و هد داد

داینب و خیب داد لگ و بآ زیتیگ هب هداهن ایبنا انب هچ ره
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؟تسا تسرد ًالماک اههنیزگ مادک لباقم هدشرکذ یناعم مامت-7

هدناوخ نامهیم ،هتسباو ،لیفط هب بوسنم :یلیفط )فلا

هدنناسرنایز و درس رایسب داب :مومَس )ب

هامریت لداعم ًابیرقت ،نایمور لاس زا مهد هام :زومت )ج

هشقن ،حرط :هراگنا )د

.دشاب روب و درز نایم نآ گنر هک يرتسا ای بسا :رهک )ـه

ب - جب - دد - جـه - فلا

؟تسا هدمآ رتلماک هنیزگ مادک رد ».دنداهن مان شایپهدنخرف هک رضخ نآ /تفای ناغم ریپ سفن زا قیرط نییآ« :تیب ینعم-8

.دراد شیوخ مدق نمی زا ار تقیرط نییآ ،رضخ.تسا هتخومآ رضخ زا ار تقیرط ،هناخیم ریپ

.تسا هتخومآ تقیرط نییآ ،رضخ هب ناغم ریپ سفن.تسا هدرک ادج تقیرط نییآ زا ار رضخ ناغم ریپ سفن

؟دراد ییانعم تبارق تیب مادک اب ».دزرایم اهنآ ۀمه هب مرسپ قیدصت یلو مداد تسد زا ار مزیچ همه و لام و ناج« :ترابع-9

نک تعاضب ار مایا دقن شناد رخب يرخ یعاتم رگ

تسا ییامیپداب زین ندزهدرمش سفنتسا ییاناد لیلد ،تریح هک ماقم نآ رد

متخومآ يرگرز تقارف ردهمه مدرک مگ دوب شناد هچ ره

بایرد ياهرهب ملع همه نیزلیصحت ياهدرک ملع همه نیا

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »ناسلیط و هیزاک ،یعادت« ياههژاو يانعم-10

هماج ،ذغاک ،يروآدایهالک ،يذغاکاج ،يروآدای

ادر یعون ،يذغاکاج ،ندروآ رطاخهبادر یعون ،ذغاک ،ندرک توعد

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-11

غرغتسم و ناریح - یلهاک و تلاطب - هتخیمآ و نیجعندز لز - بجاو و ضرف - رحز ّدض و قایرت

هقیرط و طمن - يرما دوجو ققحت - تنحم و تبیصمتراغ و امغی - امرگ و زومت - روص و نشج

.تسا هدش لقن .................. ۀتشون .................. باتک زا »نایلوم يوج يوب« یناوخناور سرد-12

یگیبنمهب دمحم – ریوکیتعیرش یلع – نم لیا ،نم ياراخب

یگیبنمهب دمحم – نم لیا ،نم ياراخبیتعیرش یلع – ریوک

؟دراد تبارق تیب مادک اب ریز ِترابع موهفم-13

».دربب هانپ اهگنهرس تموکح ۀیشاغ رام هب هدش راچان ،متسیب نرق یسارکومد ةراّرج برقع میب زا«

یمدوشگب نیمز ياهگر ز نوخ ياههمشچنم هن را دننیمز هاچ ۀتسب منافسوی

تسا سب هاچ نامه ار هدننکهاچ نآمتفا هاچ نآ رد نم هک دنَک هاچ رگ

داتفا ماد رد و دمآ نورب هاچ زک هآخنز هاچ زا لد تخیوآ وت فلز مخ رد

ینتیم یماد شیوخ يارب زاینکیم یهاچ ملظ زا وت هک يا

؟تسا »لعف + دنسم + لوعفم + داهن« عارصم مادک يازجا-14

درس و تسمرگ و کشخ و رت تجازمداد هدنناوخ نیریش ظفل ارم

شورخ دمآرب ناشیا زا راب کی هبجازم ار ناگدنز دنک شوخ لسع
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؟دراد ییالما یتسردان هلمج مادک-15

.تسیرگیم و دربیم هاچ موقلح رد رس دیلپ ۀنیدم رانک رد بیرغ و مانمگ ۀعیش نیا

.دربیم نامرتسگنماد نهیم هب رهش نادنز تبرغ زا ار ام ماگنههب تسرد لاصو ناتسبات و تفرگیم نایاپ راظتنا

.تسا هدرک مامشتسا نآ زیمآرارسا ياضف رد ار ماهلا رطع و دراد بل رب یحو تایآ گنس ةرخس ره

.تشاذگ رظتنم ار اهمشچ و درک اهر ار رهش ،دش بلقنم ناهگان ،دوب هدیسرارف شایملع تایح راهب هک ماگنه نآ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دوب لجعتسم تلود یلو دیشخرد شوخ /یقاحساوب هزوریف متاخ یتسار « :تیب لداعم موهفم-16

تسین همه نیا نانج غاب لمع و یعس اب هن رورانک هب دیآ لد نوخ یب هک تسا نآ تلود

وت يادگ دنکشیم تنطلس جات ۀشوگراختفا و رقف رس زا نوچ هک نیب قشع تلود

تسا مولعم لاوز قشاع تلود باتشتسا رذگ رد هک امه لاب و رپ ۀیاس ز

تسا نم نیکمت و تمشح ببس تمارک نیاکراد ینازرا نم هب ایادخ رقف تلود

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دشاب روب و درز نایم نآ گنر هک یبسا« مان-17

هرابدنمسرَهَکدنَرُک

؟تسا طلغ»نم لیا نم ياراخب« باتک يهرابرد هنیزگ مادک-18

تسا ناور نآ رثنتسا همانرفس یعونناتساد بلاق ردیگیب نمهب دمحم يهتشون

؟تسا رتزراب هیارآ مادک ، »یناماس ریما اب یکدور گنچ و رعش هک درک نامه نم اب ردارب ۀمان«  ترابع رد-19

هیبشتحیملتبسانتهیانک

؟ تسا بسانتم تیب مادک اب ». مدش یلیفط يروبنز ، مدوب اه قفا لاب زیت نیهاش« ترابع-20

مدابآ بارخ رید نیا رد دروآ مدآدوب میاج نیرب سودرف و مدوب کلَم نم

ما هدینش یناوج ثیدح نارگید زاشیوخ رمع هب مدیدن بابش ي هولج نم

مدش هاشداپ هناخیم ییادگ زا نملاؤس گنن ز بلط لها رگ دنوش ادگ

یسک نامرف هب دنشابن و دندوبن هکدنبجع هورگ ود نایادگ و ناهاشداپ

.................. تیب زا ریغهب ،ریز تایبا ي همه اب  ».دینک اشامت ،تسا ناهنپ ریبعت و یّقلت نیا رد هک ار یحور ،نآ ریز رد و دینزب رانک ار تاملک«ترابع-21

.دراد یموهفم طابترا

تسانف یقاب و ّیقاب تسه وا هکتس یلد ناسنا هک ادیپ تسین نیا زج

رایب ابیز تریس ، ردارب ياتسین چیه رهاظ يابیز تروص

تسوپ هن ،رنه اناد مدرم دزن تسا زغمتسا تروص راوید و رد رب هک بلط ینعم

تسا لگ و بآ نآ هک تروص رد تسینتسا لد رد نامْرظن دیوگ یمه قح

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب ریز نتم-22

».تشگ ناریو رصع و دوب اپرب حبص هک ییاهانب هچ ؟دندرکیم ییاورنامرف ،اهخاک نیا رد ،گرم رغاس ندیشون ماگنه هب هک یناهاشداپ دنتسه اجک«

تفر ماخ يادوس رس رد رمع هک هد یمدوع وچمه تخوس ناوت دنچ هبوت ِبات رد

تفخب رادیب تلود نآ هک سوسفا تفگوک تنیبناهج ماج مج دنسم يا متفگ

دراد نیگن ریز ناهج شلعل متاخ شقن هکتسا نامیلس کلم رگم تنیریش گنت ناهد

امش نارود هب یم رُپ دشن ام ماج هچرگعمج مزب نایقاس يا زارد اداب ناترمع
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حیحص هنیزگ مادک رد بیترت هب »یبوچ ًالومعم و گرزب درِگ ینیس ،هاتوک فّقوت ،ییاج رد رفس رد هزوردنچ فّقوت ،نتسنادرود« :ِیناعم لداعم تاملک-23

؟تسا هدمآ

ناسلیط ،ندز رپ رس ،قارتا ،دیعبَقبَط ،ندزرپرس ،قارتا ،داعبتساَقبَط ،تماقا ،قارتا ،دیعبناسلیط ،غیرچ ،ناکسا ،دیعبت

هدمآ هنیزگ مادک رد ».تسشنیم شنیگنر ةرفس رب ییاقشق یناخلیا هک يردپ نامه ؛تشاد مسر و مسا شیاهبسا هک يردپ نامه« :ترابع موهفم-24

؟تسا

متشاد ینایشآ لگ و هلال نایم ردمتشاد یناغف نشلگ رد هک یمایا دای

شنهد زا هسوب هب مناتسب دوخ داد هکشنم رانک رد مایا دنکیمن اهر

سب تهانگ نیمه شناد و یلضف لها وتدارم مامز دهد نادان مدرم هب کلف

تشذگ رید ز بستحم و یم ماج تخیرنتشذگ ریخ هب یلو ییالب دوب هدیسر

؟دراد دوجو ییالما یتسردان تیب مادک رد-25

ناغم تشد رد قارتا درک و تشگرب سپس نازنایع یحتف رومان نادرگ تاحاس نآ ردنو

داعبتسا درادن شتاذ تدحو هب سک هکمدق هجو نیرق شثودح تسهدش نانچ

رز دهم یکی یمور يابید هبرفدیشروخ سوواک تسارایب

شخب راسگیم و یم هب ناسلیت و حیبستهن گنچ گنهآ هر رد حطش و تاماط

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب »طََمن ،نایک ،ناسلیط ،غیرچ« ياههژاو ینعم-26

هویش ،اهیِک ،يریگهزادنا ۀلیسو ،غارچ

هقیرط  ،اهیِک  ،ادر یعون  ،غارچ یلحم ظفلت

دمن ،ناریا ياهروطسا ناهاشداپ زا کی ره ،هنادرم سابل ،ناجریس یلحم ةژاو

هویش ،ساسا  ،ادر یعون  ،غارچ

؟دراد ییانعم تبارق هنیزگ مادک اب »؟دیتسه هک امش میوگب هک دش عنام یتاهد تلاجخ« :ترابع-27

ار منبش تسا بآ ۀجوم ،لدیب ،هدید رد هگن ددرگیم زاورپ عنام ار سوه لاب ایح

زیورپ ورسخ دَوب داهرف ةدنمرش دنرآرب داد َملَع ،نادیهش هک يزور

اهناتسوب تشگ هدزمنبش تگنر هلال يور تلجخ زا

تسود راثن مدرک هک شیوخ بلق دقن نیز مََرب یمه تلجخ و هدژم هب شمداد لد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »راختفا - يروفیک - دنزیوآیم هک یغارچلهچ - نیز ولج ةدمآرب تمسق« تسرد ینعم-28

تاهابم - هئشن - لیدنق - چاقيدنلبرس - یشوخرس تلاح - غارچ - همخز

يزارفارس - یتسمرس - لیدنق - هیعادتاهابم - یتسه - غیرچ - شاق

؟ تسین بسانتم تیب مادک موهفم اب ». ما هدش یلیفط يروبنز نونکا . مدوب اه قفا لاب زیت نیهاش« ترابع-29

دّیما رای لصو هب دشاب ارمدیشروخ و هام دیآرب ات هشیمه

دش ام هب هچنآ دابم رفاک يزوردش رگد راگزور و رایغا دش رای

نم راک هب دز هرگ راگزور هک سب زادیما هتشر اج همه زا تشگ هاتوک

دوب نآ رب زورید هک تسین نآ رب زورمادزاونب مزاب هک دوب نآ رب زورید
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؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ریز تارابع-30

».مدرب هانپ یجنک هب و مدش یلیفط يروبنز .مدوب اه قفا لاب زیت نیهاش«

ار ماد تسا تسد هب داب هشیمه اج نآ \ نیچ زاب ماد دوشن سک راکش اقنع

تسین یهآریت و ینیشن هشوگ نامک \ رهش همه رد لاب تسا هداشگ روج باقع

تفر و دیرپ يدید وت هک یلد شوخ غرم نآ \ ریسا متنحم دص و مغ دص ماد هب نونکا

یلگ وزا تسدیچن راخ يالب یب سک \ یلو ار غاب نیا دوشیم هتفکش لگ سب

؟تسا تسرد ًالماک اههنیزگ مادک لباقم یناعم مامت-31

هدش هتسب و زاب هتسویپ ،هتسباو :هتسبزاب )فلا

مره لکش هب ای يدبنگ فقس اب ییانب :قاور )ب

لکش یسوق فقس ،رّعقم و هدیمخ فقس :قاط )ج

زیچ دنچ ای ود ندش هتخیمآ ،ندش نیجع :ندمآ نیجع )د

منهج ياهمان زا یکی ،نآرق زا ياهروس :هیشاغ )ـه

ج - دـه – بج - فلاد - ب

اب ».تسا هدربارف ناریا ةداتفارود تاهد لد رد ار يوسنارف ندمت و گنهرف هک تسا هدوب دح هچ ات هدنسیون نیا ملق تردق هک مدش هجوتم« :ترابع-32

؟دراد ییانعم تبارق هنیزگ مادک

هب ملق و ریشمش ز رادیب لد اماقیقحت هب دناکلم یماح ملق و ریشمش

تشادن ملقبحاص مدرم هک یتلم رهملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد

شانتخ ۀفان ز دراب هیلاغ و ریبعنتخ تشد همان و تسا نیچ يوهآ وچ ملق

يدرکن ریخست هک تسین یلد کلم ادخ هبقافآ همه رد ملق ریشمش هب وت ارایرهش

؟دراد دوجو هتسباو ۀتسباو ود هنیزگ مادک رد-33

.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 ناسکی ریز ترابع رد نآ يانعم اب هنیزگ مادک رد »ندز مشچ« يانعم-34

»دزیم مشچ نآ زا و تشاد مشچ مور هب ییایند زور کی«

مشابن هاگآ دنک یهاگن هک مسرتمشابن هام نآ زا لفاغ ندز مشچ کی

ریت كوان زا دزن یمشچ وا هکریجخن ریش نآ ز دز مشچ دیابب

زوسب ناهن اهرظن ز ارم ۀناورپدننزیم مشچ دسح ز ارم رتسکاخ

هللاءاشام وت نامشچ ز رود دب مشچهار ز درب ماوت مشچ ندز مشچ یکی هب

یمن تفایرد تیب مادک موهفم زا ، نیچردلب يادص و نیچود ردبش يوب و قالیی و رابت و لیا يرود زا »نم لیا ، نم ياراخب«ي هدنسیون ترسح و هودنا-35

؟ دوش

تشاد لالم بئاص هک تفر موش ِزور نآدهد یم رازلگ هب حرط هدنخ زورما

يدمآ ربلد طخ و رای مایپ مد رهارم رد و ماب زا هک داب دای دهع نآ

يراب ود کی زور ره يدومن یم رادیدار ام هک وک رود نآ و ، دش اجک یلدشوخ نآ

تفر و دیرپ يدید وت هک یلدشوخ غرم نآریسا متنحم دص و مغ دص ماد هب نونکا
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؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-36

سب و تسا رادید ضرع کی شبلطم؟روت هب یسوم دوریم یک ببسیب

لسگم راسهک نماد زا ربا وچدنراسهمشچ بیرق نازبسابق

زیرب باختنا رب رهاوج ز قبط قبطیناقاخ مظن فاصنا ةدید هب نیبب

تسا يراوگرزب وا ةدرخ رهقشع ةدرخ تخانش هک سک نآ

؟تساههژاو مادک یناعم ،بیترتهب »قاور ،رترب ،هدیدنسپ ،لامج بحاص«-37

قاط ،اروام ،باوص ،میسقَقبَط ،وسارف ،تسادق ،میسو

زیچ ره یسوق شخب ،اوسام ،توفص ،میسنبارحم ،قیاف ،باوص ،میسج

؟دهدیم حیحص تاعالطا ،تسا هدش هدیشک طخ اهنآ ریز هک ییاههژاو ةرابرد هنیزگ مادک-38

».مدیرخ نامیلس ازریم زا ار نآ و مداد نارِق هدزای .مدید ار تعاس کچوک ۀبرقع نآ اب و دروخ ممشچ هب کنیع نیمه هرخالاب«

هتسه ،هتسه ،هراشا ریمض ،هراشا ریمضصخاش ،زیمم ،هراشا ریمض ،هراشا تفص

صخاش ،هتسه ،هراشا ریمض ،هراشا تفصهتسه ،زیمم ،هراشا تفص ،هراشا ریمض

؟تسین »نیز يولج یگدمآرب« رگنایب هنیزگ مادک-39

تیمکنیز ي هبقشاقچاق

؟تسا هدرک مامشتسا ناتسبرع يارحص زیمآرارسا ياضف رد ار ماهلا رطع یسک هچ ،ریز ترابع رد-40

شنامسآ دنلب يهفرغ ریز رد هراومه لیئربج رپ زاوآ هک ییارحص ندید و )ص( دمحم نتخانش يارب هک تسا هداد ییاینامور يهدنسیون کی ار تداهش نیا«

رطع و تسا هدمآ ناتسبرع يارحص هب ،دراد بل رب ار یحو تایآ شاهزیر گنس و شگنس يهرخص ره ،شهوک ،شراغ ،شتخرد یّتح و دسریم شوگ هب

».تسا هدرک مامشتسا نآ زیمآرارسا ياضف رد ار ماهلا

زیرگنسینامور يهدنسیونلیئربج)ص( دّمحم ترضح

.دوشیم هدید حیملت ۀیارآ .................. ترابع يانثتسا هب تارابع ۀمه رد-41

.متفر باوخ هب شیوخ رتسب رد »ارسا« نآ كاپ و بوخ ۀئشن زا هتسخ و مدمآ دورف هناخ ماب يور رب راذگ و تشگ زا سپ بش نآ

.دنارذگب ییاهنت هب ار رمع ات دمآ هد نیا هب مالسا گرزب يامکح ۀلسلس زا يراوزبس يداه الم یجاح سرد ةزوح زا فوسلیف يدرم ،شیپ لاس داتشه

.دوشیم ادخ يایوگ نابز و دراد بل رب ار یحو تایآ شاهزیرگنس و هرخص ره ،شهوک ،شتخرد ،شراغ یتح

.تسیرگیم و دربیم هاچ موقلح رد رس شبیرغ و مانمگ ۀعیش نیا نوچمه هک مونشیم ار مگرزب و نیتسار ماما نآ ياههلان

.دراد مان .................. یتعیرش یلع باتک-42

ایلوالاةرکذتنم لیا ،نم ياراخبریوکسیراپ ات زیراپ زا

..................زجهب دراد دوجو هیلافاضم ِهیلافاضم تایبا ۀمه رد-43

تُفا هرهچدیشروخ شکرس رای ياپ ردرای فلز وچمه يوش زارفرس هک یهاوخ

تفُر هدید هب ربونص ياپ كاخ هک سب يانتمیس ورس نآ تماق دید هک سکره

تفخن وا باوخرپ سگرن قشع ز بش کینم رامشرتخا ةدید هک یتّدم دش

تفگ نادیم نایم رد ار وت قشع ّرِس هکمروصنم رایتخایب ۀبذج دیرم

.دوشیم هدید هیلافاضم هیلافاضم ، .................. زج هب اههنیزگ ۀمه رد-44

بآ رولب رد یهام صقر مرن باتفرب نورد زا لگ ندروآ نورب رس

هتفرگهم ياهماب نیلافس نیا فقس ریزراسهک رد هدروخ ناراب كاخ رطع يوب
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؟تسا مادک ریز ترابع رد »دیلپ يهنیدم«زا روظنم-45

».تسیرگیم و دربیم هاچ موقلح رد رس ،دایرفیب ریوک نآ بلق رد دیلپ يهنیدم نآ رانک رد هک مونشیم ار اهنت و دنمدرد حور نآ دولآهیرگ ياههلان

)81 – 82 شجنس یشیامزآ(

برثیدادغباحطبهفوک

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دنداهن مان شاير و دادغب هک کلم نیا /نافیعض نوخ زا هدش نیگنر هک تسا یکاخ« :تیب موهفم-46

دیمد هشفنب نآ وت مشچ يراوگوس هب تفکش هک ياهلال تسام لد غاد ناشن

ماهدنام يراظتنا ز لد رب غاد شَخُر یب ،نوخ ۀقرغ هلال وچمه

دمآ شوج هب لد نوخ نم ۀنیس غاد ز دیسر هلال وچ ناوغرا یم ز رپ هلایپ

؟دوشن نوچ دوشن نوخ ملد غاد نینچ اب دوشن نوزحم لد غاد مهرم رگا رای

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ،بیترت هب »لمحت ،صالخا ،ربص ،رکش« :میهافم-47

      اوه ریش متسین مّقح ریش )فلا

دشابن رازآلد تسود فرط زا گنج )ب

تسا رگید بیکش ار ام تقاط ثداوح رد )ج

  زورما تمعن ساپس دنادن هک ره )د

اوگ دشاب نم نید رب نم لعف   

دشابن رای دنکن لمحت هک يرای 

ام راوید زا بالیس یهت ولهپ دنکیم 

    ادرف تمحر بیصن رب دروخ فیح 

فلا ج -ب -دد -ج -فلا -بب -فلا -ج – دج - فلا -د -ب

؟دوشیم تفای ییالما طلغ هنیزگ ود مادک رد-48

.دندرتسگیم لیا هار رد اولح طاسب ،نادرگهرود و ناشورفتسد )فلا

.دوب تفآ لقنم لاغذ ،دندوب هتفرگ وخ طولب و َنب خرس شتآ هب هک یناسک يارب )ب

.میدز رداچ طایح رد شیارب .دوب اسرفناج و راوشد ،روصحم یکقاتا رد سفنت )ج

.دنتشگزاب هریشع و لیا هب اهيدیعبت ۀمه ،دوب ناخاضر مه ًالبق هک هاشاضر تمیظع زا سپ )د

.متشادن راسگهودنا و راخمغ و رارق و مارآ رهش رد ؛متشاد راک و سک و شیاسآ و تمرح لیا رد )ـه

فلا - جد - بج - بـه - فلا

؟دنتسین انعممه ،هدشصخشم ياههژاو ،هنیزگ مادک ِتیب ود رد-49

ییاهر »يور« شدوب خزود شتآ زا رگمدیوگ وت دیحوت همه ییانس نادند و بل

تسوگوتفگ »يور« ار هک وت شکلد فلز ابدشکیمه ار لد وت فلز يوگوتفگیب

هن »قاط« یهن ياپ رگا قشع ِطمن ربفیرح دهاوخن تفج ،قشع تسا ریذپقاط

»قاط« مدنامب ناگصاخ ۀفیاط ز ارچَماوت حدم رادقوط دوخ تقاط بسح هب

نومنهر وت شیپ نخس دیوگبنونک دشاب »روتسد« کنودیا رگ

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

مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هکسدق ریاط يا نک هار ۀقردب »متّمه«

دوش نامیلس هک دناوت رومدوش نابنجهلسلس رگا »تّمه«

؟تسا ناسکی ریز تیب اب هنیزگ مادک موهفم-50

دنکب شیوخ کلُم راوید ياپدنکفا ملظ حرط هک یهاشداپ

دنک هاش نآ هک هچره دوب میلست هراچتسین یکاب ،دسر تسود زا متس رگ ،اورسخ

تسکش رشحم بش ات هاش لدع متس ياپناهج زک ناهج تسد داب هاش یتعیب

اقنع رپهش هوعص دنکب دور متسهاش تیالو رد هوعص رب اقنع ز رگو

يرکشل روج و متس زا تیعر لامراد هاگن ،دنامن رید کلم لدعیب
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؟تسا هدمآ یفاضا و یفصو بیکرت دنچ عومجم رد ریز ترابع رد-51

هچ اما ماهدید ار یملاع هک تسا نیا منامگ متفر اپورا هب هک لاسما و مدرکیم باسح ایند رخآ ار ناجریس مدش جراخ زیراپ زا هک يزور نیتسخن رد

.دنرادن نایاپ اهوزرآ .مسیونب مه هام رفس زا یتارطاخ يزور و دشاب يرمع هک دراد يداعبتسا

تفهششجنپراهچ

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب  »متشادن راسگ هودنا و راوخ مغ و رارق و مارآ رهش رد ،متشاد راکو سک و شیاسآ و تمرُح لیا رد« ترابع-52

هناگیب و شیوخ ز دشابن تیشیاشگدوش هتسب تایح قیرط هک سفن نآرد

هناریو هب نایشآ ینک دغج وچ ارچتسوت نمیشن کلف ینیشن هردس زاب وت

هناوید خرچ تسکشب هقرفت گنس هبمه رب نالقاع دنتسب هک مسلط نآ ره

هناد رس رب تسا هدیشک ماد ياپ هکرورپ نود رهپس رهم هب هّرغ شابم

؟دوشیمن تفایرد هنیزگ مادک زا ساسحا و لقع لباقت-53

.درمژپیم حیرشت ياهتشگنا ریز رد لگ يابیز تفاطل

.مدشیم رتمورحم ،لایخ و رعش زا راشرس ياههئشن و اهییابیز همه نآ زا ،متشگیم رب ریوک هب و متفریم رتالاب سالک کی هک لاس ره

.دولآ شیدناتحلصم نیبددع ملع نیا هب اهییابیز همه نآ ییاروها يافص

.دید ناوتیم ریوک رد دناوخیم نادب بهذم و دیوگیم نخس نآ زا هفسلف هراومه هک ار هعیبطلاءاروام

؟تسا هدش هدورس لزغ بلاق رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-54

ناتسوبناراب هراتس حبصریوکداهرف ِنیریش ۀصق

؟تسین دوهشم تیب مادک رد یگداوناخ تلاصا هب راختفا و تّیموق ياه گنر ندودز و يرواب دوخ و سفن هب ياّکتا-55

دَوَبن بدا یگداز اسراپنک دوخ زا تبسن و شاب اسراپ

رزآ زا میهاربا و تسا راخ زا لگرهوگ هن يراد رگا يامنب رنه

رنه یب يا هدید یسک هداژنرهگ دشابن ات دُوب یک رنه

يدرم رگا شاب شیوخ ردپيدرگ یم هچ ردپ مان درگ

؟دراد مان هچ یگریت هب لیام خرس بسا -56

دنمسهدرگدنرکرهک

؟دوشیمن تفای »ییالما طلغ« ،هملک هورگ مادک رد-57

نتسیرگن و هراظن ،يزارفارس و تاحابم ،هبرض و همخزییادخ و ییاروحا ،ظفاحم و لیامح ،وربآ و تیثیح

نتفر هرفط ،هیشاغ رام ،يوصغلا تیاغطالم و تشخ ،علاط و ئلألتم ،ملق و تاود

؟دوشیم هدید زّیمم هنیزگ مادک رد-58

دنک زامن تعکر ودداد اذغ نت راهچ كاروخ ةزادنا هب سکره هب

دوب یهام نت دنچ نامیندروخ اهنتاتمهیب يات نآ ،زیزع قاط نآ ،شخر

؟دراد هبلغ ،یملع هشیدنا و لّقعت رب لایخ ِرصنع ،ترابع مادک رد-59

.تاجن ِنیمزرس و اه دیما و اه شزاون لالز و جاّوم ي همشچ ،اهوزرآ زبس روشک ،نامسآ .تسا زاب نامسآ يوس هب اهنت ،هار ،ریوک رد

.رصنع دنچ ي هتخاس دش حور یب و درس ییارس ،زار و یتفگش رپ ملاع نآ هک ،كاخ زا همه اه نخس و دوب كاخرب همه اهرادید

.مدش یم رت مورحم ،لایخ و رعش زا راشرس ياه هئشن و اه ییابیز همه نآ زا ،میتشگ یمرب ریوک هب و میتفر یم رتالاب سالک کی لاس ره هک دوب نینچ

.درک يراک ردنغچ دوش یم اجنآ و دز هاچ هقلح دنچ ناوت یم اجنیا هک نیمز رد مشچ همه و مدرکنرب نامسآ هب رس رگید ،متفر ریوک هب هک لاسما
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؟درادن یموهفم طابترا تیب مادک اب ریز ترابع-60

.»دینک اشامت ،تسا ناهنپ ریبعت و یقلت نیا رد هک ار یحور ،نآ ریز رد و دینزب رانک ار تاملک«

تسا ناشیورد تریس و یگجاوخ تروصار واک مدهع فصآ رظن مالغ نم

ییافص لها رگا رذگب فک زملاع ياهتروص تسایرد فک

تسا شکرس تروص ریگ ینعم ياپتسا شوخ نارای اب رای داحتا

راذگ ینعم دوب دیآ تسرپتروص رگ درم؟دسر یک ینعم هب دشاب روص دنب رد هک ره
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