


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل دوم-پرواز- تستی

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ياههیارآ زا یکی ،ریز تایبا هب هجوتاب-1

دنب رد ياپ دیپس وید يا

نودرگ روج ِز نیمز تشگ نوچ

تشم ،کلف رب مشخ ز تخاوِنب

دنوامد يا یتیگ دبنگ يا

دنوآ و شومخ و هیس و درس

دنوامد يا وت ییوت تشم نآ

نیمضت و هیانکبسانت و هراعتسالیلعتنسح و صیخشترارکت و هیبشت

؟دراد هراشا ریز تیب لباقم موهفم هب تیب مادک-2

»دنپ یکی ونش ناجهتخوس نیزار نورد شتآ نکم ناهنپ«

دنروا دوبک یکی هب نیشنبرجعم دیپس نآ شکب رس زا

دنکرب ملظ يانب هشیر زادیاب هک انب نیا نب ز نکرب

؟یک ات شوماخ بل و فرحرُپ نابز؟یک ات شوج رپ لد و باترپ منت

؟تسا مزال هچ نادان مدرم ِباوج ندادغیت راک شوماخ بل دنکیم ،گنج رد

؟دوشیمن تفای یبدا ۀیارآ مادک ریز نتم رد-3

».دوب رتتحار ناملایخ الاح ،میدوب هدرک يراذگنیم نمشد يولج رگا .درابیم يرگهلیح و ترارش شنامشچ زا .دهدیم نامتسد راک هک منادیم نم«

هیانکهیبشتهراعتسازاجم

؟درادن ياهراشا »يزیتسملظ هب شرافس« موهفم هب هنیزگ مادک-4

نک اج مدع ِهَچ رد ار ملظ نک الاو خرچ هب ور ار لدع

مینز متس و روج ملاوع رس رب اپداد و لدع رامعم هب میهد افص تسد

دیریگب دایص هدمآ نورب ماد زاماد و دد راتفرگ دیدیص وچ دنچ ات

تخورفب نارگید هب ار دوخ ۀناخ هک یسکدبسُخ نارگید راوید ۀیاس هب وگب

؟دوشیمن تفای ییانعم لداعم ،نآ لباقم رد هدش رکذ ةژاو يارب هنیزگ مادک رد-5

دنغرا :ورشرت و زیت و دنت و نیگمشخوا خاتسگ و تشهد یب دودیم

يرتشم ةرایس :نَحِم زا تسراو و تشگ ربکا دعسيرتخا دب رب تفات وت هم ات

رَجعِم :دنب ناهد نآ دزوسب هک یقربمتسرف نورب لد شتآ زا

هدرسف :يدسج رابغ هدرک لِگ و هتشگ نوخ لديدمجنم ۀتخوس سفن نم متسیک

.................. ۀنیزگ زج هب دنراد »لیلعت نسُح« ۀیارآ تایبا مامت-6

دنبلد رهچ ربا هب هتفهنبيور تدنیبن رشب مشچ ات

دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناوهنامز لد يا رجفنم وش

دنچ کی هدومن مرو درد زاینیمز ةدرسف ِبلق وت

دندرک دامض نآ رب روفاکدنیشن ورف مرو و درد ات
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؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک تایبا رد بیترت هب ،»هنّالس هناّلس ،اطع ،ناغف ،دعس« ياههژاو زا کی ره ییانعم لداعم-7

هام نمرخ هب ملد زا دیسر هک اههلان هچ )فلا

ّمنرت ناز دیآ قشع دیون )ب

تسُت ةدودز نیمز زا ملظ گنر )پ

تساکذ لقع ترگ يوج وا لد )ت

دروآ یهگرخ هام نآ ضراع دای وچ

مارآ مارآ دینک رس هگرحس

تست ةدوشگ شهد و داد ِرد

تساهیتخبشوخ همه دیلک ناک

فلا – ب – پ – تت – ب – پ – فلاب – پ – فلا – تت – پ – ب – فلا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،ریز تیب ود ياههیارآ دروم رد-8

ناروتس مد زا یهراو ات

نامیپ هتسب رهپس ریش اب

دننام وید سحن مدرم نیو

دنویپ هدرک دعس رتخا اب

هراعتسا ،هلداعم بولسابسانت ،داضتهراعتسا ،هیبشتزاجم ،لیلعت نسح

؟تسین یکی »رجعم دیپس نیا رس ز شکرب« عارصم رد »فوصوم« يروتسد شقن اب هنیزگ مادک رد »فوصوم« يروتسد شقن-9

دنویپ و داژن نیا مه ز لسگبيراگزور تشرد ِتشم وتدنچ یتبرض زاونب يو ربریوزت ساسا نیا یپ ز نکفب

؟تسا توافتم »تّمه« ةژاو ینعم هنیزگ مادک رد-10

تدازآ دنب ز درک ام تمه و مَد هکيآرد هب وگ زر رتخد یگدنب ناسرب

مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هکسدق ریاط يا نک هار ۀقردب متمه

روز تسد زا هب تمه يوزاب هکروش هدنزیتس زا رآرب تمه هب

متّمه هب نک ددم هتسجخ یپ رضخ يافیعض و هتسخ نم و هر رد هوک و ایرد

؟دوشیم تفایرد »هاش یلعدمحم ِيرگدادیب« موهفم هنیزگ مادک زا-11

تسا نم وچ مه ،سفق راتفرگ ِغرم کلسمتسا نطو رهب همه نیا ،ریسا غرم ۀلان

تسا نمچ فرَط هب هک یقیفر هب نم زا يربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدبنطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج

تسا نمرَها وا هک درک نیقی زورما تّلممیدرک نامیلس ،کلُم نیا رد هک ار یسک نآ

؟تسا هدشن نییعت یتسرد هب هژاو مادک شقن ریز ياهتیب رد-12

)دنسم( تسا نَزَحلا تیب هک هناخ نآ َشنُک ناریو کشا ز / دابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

)داهن( تشادن مک و شیب ِمغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب مـلد زگره

)دنسم( تشادن مَج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یِم و لام زا نم ماج و بیج هکنآ اب

)داهن( تسا نمچ ِفرَط هب هک یقیفر هب نم زا ربخ / دربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

؟تسا توافتم هنیزگ مادک رد »فوصوم« يروتسد شقن-13

دنکرب ملظ يانب ،هشیر زادیاب هک انب نیا ُنب ز نَکرب

دنبلد رهچ ربا هب هتفهنبيور تدنیبن رشب مشچ ات

دننام وید ِسحن مدرم نیوناروتس مد زا یهراو ات

دنویپ و داژن نیا مه ز لسگب ریوزت ساسا نیا یپ ز نکفب
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؟تسا هدماین هنیزگ مادک رد »دنبلد ِرهچ ،ربا هب هتفهنب / يور تدنیبن رشب مشچ ات« تیب موهفم-14

مزیرگیم ایگمدرم شقن زا هکمدرم شقن زا هدرزآلد منانچ

مزیرگیم اوه رد نیمز گنن زمراد ریز یشتآ نوچ هک مبآ نم

دیآیم وت يادوس وس شش زا مرس ردنامزیتسب وت قشع اب مزیرگب وت ز هگ ره

زارتحا ،تسا زارتحا ،تسا زارتحازاسهراچ ار ناسخ ّرش و تفآ

؟تسین »هیلاٌفاضم« هنیزگ مادک رد »ت« ۀتسویپ ریمض يروتسد شقن-15

مناوتن وت زا ربص نم و درک یناوت نم زا ربص وتدتفا قارف يزور رگ هک مرادیم تسود تنانچ

دنبلد ِرهچ ربا هب هتفهنبيور تدنیبن رشب مشچ ات

كارتف زا مرادن تتسد و رس منک رپسمریشمش هب ینزیم رگ هک چیپَم نانع

؟نیردنا نونک دنیب هچ تیار هکنیمز هاش تفگ ناوج روپ هب

.................. ۀنیزگ زج هب تسا ناسکی ریز تیب رد هدش صخشم يروتسد شقن اب هدش صخشم ياههژاو مامت يروتسد شقن-16

»دنبلد ِرهچ ،ربا هب هتفهنب / يور تدنیبن رشب مشچ ات«

دنگوس تناج هب ،تناج دزوسيراد هتفهن لد شتآ رگ

دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناوهنامز لد يا رجفنم وش

دندرک دامض نآ رب روفاکدنیشن ورف مرو و درد ات

دنزرف تخب هایس ِدنپ نیاونشب دیپس رس ردام يا

؟دراد دوجو »صقان سانج و ییارآجاو ،حیملت ،ریظن تاعارم ،هیانک« ياههیارآ ،هنیزگ مادک رد-17

تشادن مرتحم ار هعماج رکف هک سک رهمرتحم تسین درخ لها هاگشیپ رد

تشادن مَج دیشمج هک تسا یتغارف ار امتسا یهت یِم و لام زا نم ماج و بیج هکنآ اب

تشادن ملق بحاص مدرم هک یتلم رهملق زا شمان دتف هنامز رتفد رد

تشادن مک و شیب ِمغ هک مغ تشادن يرآتشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره

؟تسا هدشن هراشا نآ لباقم ياههیارآ زا یکی هب هنیزگ مادک رد-18

)هیبشت و هراعتسا( دننام وید ِسحن مدرم نیزناروتس مَد زا یهر او ات

)هیانک و رارکت( دنکرب ملظ يانب ،هشیر زادیاب هک انب نیا ُنب ز نکرب

)ییارآجاو و هیبشت( دنمدرخ مدرم لد دادناتسب هلفس نادرخ یب نیز

)صیخشت و حیملت( دنوامد يا یتیگ دبنگ يادنب رد ياپ دیپس وید يا

؟دراد یموهفم بسانت »میرک درم دوش هیامورف جاتحم هک ای / ریش دتفا لاغش ماد رد هک تسا كاندرد« تیب اب هنیزگ مادک-19

دیآیم یسگم راکش هب يزابهاشنارای ظفاح لد دیص رس دراد رای

هاش يالاب دروآ ردنا اتودهایس وید هنوراو گنچ دزب

دراد نیشنهر يادگ ترشع سلجم ردص هکار نافیحن و نافیعض ،معنم يا رگنم يراوخ هب

راگزور يا لدع تنیا جنر دص هشپ زا ار لیپناهج فاصنا تنیا مخز دص روم زا ار ریش

؟درادن دوجو ياهژاو ،اهنآ لباقم رد هدش رکذ يانعم يارب هنیزگ مادک رد-20

)هیامورف( دنمدرخ مدرم لد دادناتسب هلفس نادرخ یب نیز

)كانبضغ ،نیگمشخ( دنوآ و شومخ و هفخ نینوچنودرگ روج ز نیمز تشگ نوچ

)مهرم( دندرک دامض نآ رب روفاکدنیشن ورف مرو و درد ات

)ثاریم( دنکفاسپ اهنرق شدرگ زايراگزور تشرد تشم وت
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؟تسا یفاضا عون زا ًامامت هنیزگ مادک تابیکرت-21

میاوت رازلگ لبلب ام هک ياشگب هدرپناهج ِناتسب ۀتسر ون ِنبلگ يا رخآ

تسا ماخ هک تسین ام شتآ زا ربخ ار ناویناهن زوس نیا رد میتخپب هک ادرد

مینز متس و روج ملاوع رس رب اپداد و لدع رامعم هب میهد افص ِتسد

دنچ یتبرض زاونب يو ربوش نامسآ رب نیمز ِتشم يا

؟درادن دوجو ریز تیب رد اههیارآ مادک-22

»؟نآ تسا مادم هچ برای ،نیا تسا ماد هچ هک خَوآ / وت مادم تسمرس ،وت ماد ۀتسب نم«

لیلعت نسح ،ضقانتصقان سانج ،هراعتسافورح ۀمغن ،ماهیامات سانج ،ماهیا

؟تسین موهفممه تیب مادک اب »نابیتشک حون دشاب هک ار نآ رحب جوم زا كاب هچ / نابیتشپ وت نوچ دراد هک ار تما راوید مغ هچ« تیب-23

دیآرب هلاسرازه ماک و ددرگب البنافوط مغ رد تسه ربص یبن حون وچ ترگ

ار نافوط درخن یبآ هب هک یکاخ تسهحون یتشک رد هک شاب ادخ نادرم رای

تسا لیاهلزنم هچ رگ ردارب يا ناسرتم لدشیوخ وت نافوط نیا رد نکفا حون یتشک لد رد

تداینب دربب ثداوح نافوط هنروحون یتشک نیا تلود هدم تسد زا ظفاح

؟تسا كرتشم »تشادن مَج دیشمج هک تسا یتغارف ار ام / تسا یهت یِم و لام زا نم ماج و بیج هک نآ اب« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-24

يرذگب راب کبس )هندرگ =( هویرگ نیا زک ِهب نآتسا یسب رطخ یگرزب و هاج هارهاش رد

تسا رتنیکسم شیورد ز ناطلس هکتسرپناطلس شیورد هب هد ربخ

تَسَلا دهَع دناهتسب َالب مکح هب یلبجنر یب دوشیمن رّسیم شیع ماقم

یناب ناهج بابسا هب ناناطلس دناجاتحم هچيراب نارگ بیسآ ز ناشیورد دندازآ هچ

؟تسا هتفرگ تروص »يونعم ۀنیرق« هب لعف فذح راب ود تیب مادک رد-25

.یگتسهآ هب رگم مناوخن هبطخ سپ نیا زا هک مدرک هبوت

يدنمروز شلیپ ود رادقم هبيدنلب و يربتس زا لیپ کی وچ

.نمؤم ریمض رد کش لایخ نوچ یفلز و نارفاک ِلد رد مالسا تمهُت نوچ تشاد ییور

تسوکن هک نکب ،ینکیم َدب همه رگ تساورار صلخم ِناگدنب دسرن نوچ و ارچ

.................. ۀنیزگ زج هب دنراد فلاخم موهفم »دنخ یمه شوخ ،شابم هدرسفا   يوگ یمه نخس ،نیشنم شماخ« تیب اب اههنیزگ ۀمه-26

اهنابز غیت ،قلخ نوخ یسب تسا هتخیر هکیشومخ رهُم رادم رب بل ز توص و فرح هب

دشاب رز زا رپ رمع همه هچنغ نهددشاب رگناوت ،شوماخ بل دراد هک ره

دادن داد ام هب داد ۀمکحم رگمیناتسب نارگدادیب ز داد ام

يدر تسد نابز ز درادن هک وک ینخسدهنن شفرح هب تشگنا سک هک یشومخ زج

؟تسا ناسکی هنیزگ مادک رد »فاضم« يروتسد شقن اب »ناروتس مد زا یهراو ات« عارصم رد »فاضم« يروتسد شقن-27

ینیمز ةدرسف بلق وتهنامز لد يا رجفنم وشنامیپ هتسب رهپس ریش ابوش نامسآ رب نیمز ِتشم يا

.................. ۀنیزگ زج هب دراد دوجو اههنیزگ ۀمه رد »یسب اهنت ماهدرب رس اهلاس / یسب نانود نیز رای مرادن نم« تیب موهفم-28

شَو ناطیش مدرم ز نم وچ زیرگبشوخ یتقو دنک سوه ترگ تسود يا

رش ز دزیرگب هک دشاب نآ لقاعرشب رد دشاب هک اّرش اسب يا

نیهم و تسدرک هجاوخ ار نتشیوخنیه تسُت سفن واگ ِیعّدم

دنبلد ِرهچ ،ربا هب هتفهنبيور تدنیبن رشب مشچ ات
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.................. ۀنیزگ زج هب دنتسه »فاضم« ،عارصم نامه رد هدش رکذ ۀتسویپ ریمض يارب ،هدش صخشم ياههژاو مامت-29

نمیشن دهاوخیمن لد شزاب هکيدرک دیص ار ملد غرم نانچ

تسوپ زا ماداب وچ مدیآرب زغم ایتسود مهرم نوچ تسد ز مدوخ مخز رگ

نماد ز مرادیمن رب تتسد هکنم رب روج یهاوخ هک نادنچ نکب

يرذگب مکاخ يالاب ناشک نماد نینچمه رگناور هتفر مدیآ زاب ناهج نیز مشاب هتفر رگ

؟درادن بسانت هیقب اب تیب مادک ریز تایبا نایم زا-30

دنسپم هتفهن دوخ شتآ ناوهنامز لد يا رجفنم وش

مدنبرب راز ياههلان زا ناهد رگ مریمبزگره نورد زا راز ۀلانیب مدیانرب سََفن

ار دایرف و هلان مدنب دنچ ات هرگ ردسرب نم دنپس دایرف هب شتآ يا هر کی

دهد نمجنا رس درد هلان هب یک اتتخاس دنپس راک هک درکن طلغ شتآ

؟تسا بسانتم »مرفسون نم و دصقم هر تسا زارد هک / سدق ریاط يا نک هار هقردب متّمه« تیب موهفم اب هنیزگ مادک موهفم-31

نان يارب تّمه رد زا مدنام رود نمدنام رود هضور زا یمدنگ يارب مدآ

تسا نمچ فرَط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تّمه

متفر نامیلس کلم ات و مروم ناوتانتسا هاتوک رگا متسد اسر تسه متّمه

تسا هداتفا راوشد مَهَر تریح یکیرات رد هکيداو نیا رد نم راچد ددرگ یهر رضخ رگم

؟دنراد یشقن هچ بیترتهب هدش صخشم يازجا ریز ترابع رد-32

.درکیمن یضار ار يدجاس دیهش ،راک نیا

دنسم – صخاش – هراشا تفصدنسم – لوعفم – هراشا تفصدنسم – صخاش – هراشا ریمضلوعفم – صخاش – هراشا ریمض

؟درادن یموهفم تبارق ،تیب مادک اب »دنمدرخ ِمدرم ِلد ِداد / ناتسب هلفس نادرخیب نیز« تیب موهفم-33

ار وت دریگ ،رگدادیب يا رخآ ،مدرم نوخار وت دریگ ربخیب مکشا دولآنوخ لیس

ار وت دریگ رب هب رخآ راهب دشاب اجک رهناقشاع مزع شیپ درادن ور و ریز كاخ

ار وت دریگرد دوز لد شتآ شوپبصق يوار وت دبایرد کین ممشچ بآ ،بل رکش يا

ار وت دریگ رتدوز يزیرگ ششیپ زا وت رگتسا هدنرد گس دننام هب مدرم ترفن

.تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »ضقانت ـ هراعتسا ـ داضت ـ لیلعت نسح« ياههیارآ نتشاد يانبمرب ،ریز تایبا بیترت-34

دوب لکشم وا رب هچ نآ حرش هب تفگیم قشعدرکیم یناعم لقن درخ ریپ زا وچ لد )فلا

تشاد دابآ ارم یناریو رهب يزور دنچفطل هار زا دوبن نم اب ار خرچ ،يراگزاس )ب

؟تسا دادغب رد هک تسیچ ناور طش نیا هنرودیرگیم افلخ گرم هب دادغب كاخ )ج

؟منک رورپنود نودرگ شدرگ رد عمط یک تسد هب یناطلس جنگ ییادگ رد مراد هک نم )د

د ـ فلا ـ ب ـ جج ـ فلا ـ ب ـ دب ـ فلا ـ د ـ جفلا ـ ج ـ د ـ ب

؟تسا توافتم هیقب اب تیب مادک موهفم-35

يربت شدزیم ،تازاجم تسد هک رگاتشادن گرب و راب چیه متس و روج تخرد

نادیواج نتسبآ تسا كاخ مکش ناشیا زکنیا ناروجات نآ دنتفر اجک هک یتفگ

ورسخیک رمک و دربب سوواک جاتراّیع نیاک نکم دزدبش رتخا رب هیکت

درذگب زین امش ناملاظ دادیبدرکن اقب رد ناهج هب نالداع داد نوچ
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؟دراد یموهفم طابترا »تشادن مک و شیب ِمغ هک مغ تشادن يرآ / تشادن مغ شیب و مک يارب ملد زگره« تیب اب هنیزگ مادک-36

يَرب رد هب ایند مغ ملد زا مد کی اتيآرد مرد زا شیع یناگدژم هب یقاس

تَسَلا دهع دناهتسب َالب مکح هب یلبجنر یب دوشیمن رّسیم شیع ماقم

میاهدز ایند هب اپ تشپ هک تسین مغور نیز يداش ياج دوبن وچ ایند

میروخیمن مک ِمغ و دایز هّصغ امتسا ربارب ام ِرب هنامز مک و شیب

؟دوشیم هدید »داضت و هیبشت ،قارغا ،زاجم ،هراعتسا« ياههیارآ ۀمه اههنیزگ زا تیب مادک رد-37

تسا نَزَحلاتیب هک هناخ نآ َشنُک ناریو کشا زدابآ بناجا تسد زا دوش واک ياهناخ

تسا نمچ فرَط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

تسا نم وچمه ،سفق ِراتفرگ غرم کلسمتسا نطو رهب همه نیا ،ریسا غرم ۀلان

تسا نم وچمه دنکن سک ره هک دییامنبشیوخ يدازآ هر رد نانطومه يايرکف

؟تسا هدش هتشون یتسردهب تیب مادک لباقم ۀیارآ-38

)سکوداراپ - سانج( مریپ هچرگ مناهج تخبناوجقشع تلود رد نم هک نک رپ حدق

)بسانت - لیلعت نسح( درک نشور هلال غارچ دص شیوجوتسج رد نمچداتفا نیمز رب يرات وت فلز زا غاب رد یبش

)هراعتسا - هیبشت( رگد رایسب هیداب نیا رد دنتشگ هقرغتساهنت ظفاح هعقاو نیا رد هن میوگ زاب

)هیبشت - ماهیا( عمش وچ منازوسب ار یناهج تدرد زا هنروتسرف یلصو ۀناورپ ارم نارجه بش رد

؟دراد دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-39

تسا نمچ فرط هب هک یقیفر هب نم زا ربخدربب رگ مبلطیم رحس داب زا تمه

ملا زا دنلانن نادرم ،ام ز يدیلانب ،يدعسافق زا تفگیم و تفریم افج ریشمش هب دزیم

داتفا رانک وا زا وا هیاسداتفا غارِف شعلاط رد هک ره

مراد نزحلاتیب رد ياج اما مرصم تخت هب؟نوریب نطو ّبُح دََرب یک لد زا تبرغ طاشن

؟تسا هتفر راکهب »ریظنتاعارم و هیانک ،هیبشت ،داضت ،صقان سانج« ياههیارآ ۀمه تیب مادک رد-40

َمنَم نیرتمک ناغم ریپ نارکاچ زکمنزیم فال نم هک تفر شیب لاس لچ

ریگ تسد تسود يا منمشد مغرهب رخآمدمآرد اپ زا وت قشع راب ریز رد

ریذپلد تسار نخس زج تسین هک اریزتتماق ِورس تفص زج يوگم نم اب

ریمض ۀنییآ رد تسا روصم یناجارم ترکیپهم ضراع سکع ز مئاد

؟تسا هدش نییعت دوخ بسانم ياج رد »هتسویپ ریمض« ،عارصم مادک رد-41

متسپ تدنلب داشمش يراوخمغ درکيور تدنیبن رشب مشچ ات

مرهگ رپ ناهد رحب هشداپ دنک اتمه مد نآ و كاخ رد زجب نماد زا تتسد مرادن

؟تسا هتفر راک هب مهبم تفص عون زا یفصو بیکرت دنچ ریز ترابع رد-42

و درکیمن ینامداش راهظا هدایز ،یبلاج دماشیپ چیه زا لیلد نیمه هب ،دنک یّقلت لّدبت ضرعم رد ار ملاع لاوحا ۀمه و نارذگ ار زیچ همه هک دوب هدرک تداع«

نیا .تسا ملاع نیا رب یگداهنلد زا اهیگنتلد ۀمه ایند رد :تفگ ،دید كانمغ ار نارای زا نت کی یتقو .دمآیمنرد هوکش هب مه یئوس ۀثداح چیه زا

».دوبن گنتلد چیه و دوب هدیسر انف ۀبترم هب وا هک دوب نآ زا یکاح عضاوت و يراسکاخ

هسراهچجنپشش
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.دراد بسانت رگیدکی اب  ..................  تیب يانثتساهب تایبا ۀمه موهفم-43

دوب هک تسا ناج سنوم نامه وت فلز يوبحبص ِمد ات بشهمه ار ام هک سرپ ابص زا

يراد یمایپ هدرکرفس رای نآ زا رگدنرظتنم هر رس رب ناگتخوس ابص يا

منکیم تمه ِدادمتسا هر ِناقیفر زوتسود يوک ات موریم نازیخ و ناتفا ابص اب

یناسرب ام مالس تمالس هب يوریم وتمنادن تسود يوک هب نتفر هر ابص يا نم

هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب هدش صخشم ياههژاو شقن »شنادخنز ِهَچ زا لد فسوی ناشن / ؟درآیم هک نَزَحلاتیب ۀتسکش نیدب« تیب رد-44

؟تسا

ممتم – لوعفم – داهنممتم – هیلا فاضم – لوعفمممتم – لوعفم – طبر فرحممتم – هیلا فاضم – داهن

؟دراد دوجو »لیلعت نسح ،هراعتسا ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ ۀمه تیب مادک رد-45

رمع رایتخا تشذگ هک ناه ،درگ رایشهدادماب باوخرکش و حوبص یم یک ات

رمع راذگ زا دیدن چیه هک لد هراچیبدرکن ام يوس رظن و دوب راذگ رد يد

رمع رادم دشاب وت ناهد ۀطقن ربار هک ره تسین انف طیحم زا هشیدنا

رمع راوس دناود هتسسگنانع ور ناز تسا یهگنیمک ثداوح لیخ ز فرط ره رد

»تسا نم وچ مه ،سفق ِراتفرگ غرم کلسم / تسا نطو رهب همه نیا ،ریسا غرم ۀلان« تیب ياههیارآ-46

سانج – ییارآجاو – هیانک – هراعتساریظن تاعارم – هیانک – زاجم – صیخشت

ریظن تاعارم – زاجم – هیبشت – هراعتساسانج – هیبشت – هیانک – هراعتسا

.................. ۀنیزگ رگم تسا هتفای شهج ،هتسویپ ریمض ،اهتیب مامت لّوا عارصم رد-47

دنبلد رهچ ربا هب هتفهنبيور تدنیبن رشب مشچ ات

كاب مرادن نانمشد زا یتسود وت مرگكاله دصق دننکیم را منمشد رازه

كارتف زا مرادن تتسد و رس منک رپسمریشمش هب ینزیم رگ هک چیپم نانع

يرذگب مکاخ يالاب ناشک نماد نینچمه رگناور هتفر مدیآ زاب ناهج نیز مشاب هتفر رگ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد نیرتشیب ات نیرتمک زا اههلمج دادعت رظن زا تایبا تسرد بیترت ،تیب ره ياههلمج دادعت هب هجوتاب-48

ار نورد شتآ نکم ناهنپ )فلا

يوگ یمه نخس ،نیشنم شماخ )ب

يراگزور ِتشم هن وت ین ین )پ

ناتسب هلفس نادرخ یب نیز )ت

دنب رد ياپ دیپس وید يا )ث

دنپ یکی ونش ناج هتخوس نیز

دنخ یمه شوخ ،شابم هدرسفا

دنسرخ هتفگ ز َماین هوک يا

دنمدرخ مدرم لد داد

دنوامد يا یتیگ دبنگ يا

پ – ب – ث – فلا – تب – پ – ث – ت – فلاب – ث – پ – ت – فلاپ – ب – فلا – ث – ت

؟تسیک زا »تسا نم وچمه ،سفق ِراتفرگ ِغرم َِکلسَم / تسا نطو رهب همه نیا ،ریسا غرم ۀلان« علطم اب »يدازآ« رعش-49

راهب ارعشلاکلمینیوزق فراع مساقلاوبا يدزی یخرفینکدک یعیفش

؟تسا توافتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-50

تسا رطخ رد نطو راهنز ناهاوخنطو ياتسا رطخ رد ندب و حور و لد و ناج نطویب

تسا نفک زا مک و نت گنن هک هماج نآ رَِدبنطو رهب نوخ هب هقرغ دوشن واک ياهماج

يراپسناج هب مداش ،دیامن ناج دصق رگهللااب و شیوخ دوس زا متشذگ نطو رهب

يراب هاگشیپ زا مهاوخ شیوخ گرم نمنم ندرم ز ددرگ ناتسلگ تکلمم رگ
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؟تسا هدش نایب تسردان هژاو مادک يانعم-51

ییاپرب = رارقتساندرک ادف = ندرک راثنگنج رازبا = حالس
راوتسا = تیعطاق

؟تسا ناسکی ریز تیب اب هنیزگ مادک موهفم-52

»دنخ یمه شوخ شابم هدرسفايوگ یمه نخس نیشنم شماخ«

یگنل هن رگا يآ رتراوهریگنس هن رگا شابم هدرسفا

یناغف ،یهآ ،ياهلان ،يدورسيراد هنیس ردنا هچ ره روآرب

دشاب رز زا رُپ رمع همه هچنغ نهددشاب رگناوت شوماخ بل دراد هک ره

ییافج ره هب يوش هچ یضارییافق ره هب یهن هچ ندرگ

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد ریز تایبا رد هدش صخشم ياهلعف زا کی ره نامز-53

دنیشن ورف مرو و درد ات

ار نورد شتآ نکم ناهنپ

يراد هتفهن لد شتآ رگ

دندرک دامض نآ رب روفاک

دنپ یکی ونش ناج هتخوس نیز

دنگوس تناج هب تناج دزوس

يرابخا عراضم – رما – یهن – هداس یضام – یمازتلا عراضميرابخا عراضم – رما – یهن – هداس یضام – هداس یضام

یمازتلا یضام – یهن – رما – قلطم یضام – یمازتلا عراضمیمازتلا عراضم – رما – یهن – قلطم یضام – هداس یضام

؟دراد ییانعم طابترا »دنگوس تناج هب تناج دزوس / يراد هتفهن لد شتآ رگ « تیب اب تیب مادک-54

ماخ يادوس نتخپ تسیچ هک دناد هتخوستسام زوس زا ربخیب تفرن شتآ رد هک ره

ییایب وت نوچ دورب لد زا مغ هک میوگب هچمیوگب وت اب لد مغ ییایب هک مدوب هتفگ

ار هتخوس نایب دمهفب هنوگچ یسکدزوس نهد رد فرح نم لد شتآ ز

هشیدنا يانا زا نخس بآ حشرتدنکن را لد زا مدود مغ شتآ درآرب

؟تسا تسرد هژاو دنچ ینعم-55

= تّیعطاق( – )يارِک = يراکُم( – )هدنناسريرای = ّدمم( – )دنسپان = رَکنم( – )ییاورنامرف = کلمراد( – )ینارنخس = هباطخ( – )يراوخ = ّلُذ( – )ماو = نیِد

)يراوتسا

تفهششجنپراهچ

؟تسا هدمآ هیبشت نیرتشیب ،تیب مادک رد-56

دنق دوش تربص نوچ دنپ تربص هبنکیل دنپ دشاب خلت تربص وچ

تسا رتسکاخ رسپ وا يوب یب کشموا يوب ینعم و ظفل دشاب کشم

ار وت ياقب ۀمشچ مَوش هار ِرضِخ هکنک ممشچ يایتوت انف و رقف رابغ

دیاب نوبز رمع کی ،قشع ریش ۀجنپ ردلصاح دنکن تماک ،لد يا نابز ریشمش

؟تسا هدمآ مادک رد »هیانک و قارغا ،ماهیا ،يزیمآسح ،سانج« ياههیارآ نتشاد ساسارب ریز تایبا ةدشبترم لکش-57

دیاشگ نامک زا ریت كرت نآ هک نیمک ره رد )فلا

فیطل ياهنخسیب لد دوش او نکمم تسین )ب

دتفوا نوریب هدرپ زک ملد دراد نآ گنهآ )ج

تشدنهپ نآ رد ناراوس درگ ز )د

تسوزرآ مناهاپس ياههدرپ گنچ يا )ـه

درک ناوت رپس ار ناج تخاس ناوت فده ار لد

دیلک نیرسن ۀچنغ دراد حبص میسن زک

ار گنهآ ریگ تسپ وگ دنزیم هر نیا رگ برطم

تشه تشگ نامسآ و شش دش نیمز

تسوزرآ منازوس شوخ ۀلان يان يو

فلا ، د ، ـه ، ب ، جد ، ـه ، ب ، ج ، فلاد ، ب ، فلا ، ـه ، جد ، ج ، ـه ، ب ، فلا
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.تسا تسردان ًامامت .................. ناگژاو يانعم و تسرد ًامامت .................. هورگ ناگژاو يانعم ،بیترتهب-58

)يرتشم :دعس( ،)اپراچ ناویح :ناروتس( ،)هتخیوآ :گنوآ( )فلا

)هدشکشخ لگهراپ :خولک( ،)يراز :ناغف( ،)مهرم :دامض( )ب

)شوپرد :رجعم( ،)یمرچ هالک :دوخهلک( ،)شهد :اطع( )ج

)مدقدب :سحن( ،)هداتفانوریب :دنکفاسپ( ،)ادگ :هلفس( )د

د ،فلاب ،جد ،بج ،فلا

؟تسین بسانتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-59

دوش نامیلس هک دناوت رومدوش نابنج هلسلس رگا تمه

نابزیم دش شلد ایرد تمه ار ناهج اتمشچ هب دیآیمن رد نامیلس کلم ار روم

تسین رصاق وا تّمه تبلط رد ار هک رهدسرب شدنلب ِورس نادب تسد تبقاع

متفر نامیلس کلم ات و مروم ناوتانتسا هاتوک رگا متسد اسر تسه متّمه

؟تسا هدش انعم هنیزگ مادک رد بیترت هب »خولک ،دنغرا ،لّطعم ،هلفس ،ریرس« ياههژاو زا کی ره-60

تشم یتشرد هب گنسهراپ ،دولآرهق ،ندرک ریخأت ،تشرسدب ،گنروا

گنس تروص هب هدش کشخ لگ هراپ ،دایرف ،راکیب ،هیامورف ،یهاشداپ تخت

گنس تروص هب هدش کشخ لگ هراپ ،نیگمشخ ،فیلکتالب ،هیامورف ،گنروا

تشم یتشرد هب گنس هراپ ،دولآرهق ،ندرک گنرد ،تشرسدب ،یهاشداپ تخت
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