


ادبیات فارسی دوازدهم فصل سوم-پرواز- تستی

؟تسا توافتم تایبا ریاس اب تیب مادک موهفم-1

)ایرد :مزلق( نوخرپ مزلق نایم دزادنارد مایتشک وچدیابرب هاگان ارم یبالیس هک متسناد هچ

؟ایرد نیا زا ریس دش وا هک ار یهام چیه يدید وتادوس نیا زا دوب يریس هک ار قشاع چیه يدید وت

بآ رد نشور دوب یهام ةدید نوچ ررش نیابآ رد نتفرورف زا ددرگن مک قشاع زوس

مرتهنشت و تشذگرب رس ز تارف ارمتارف دوجو زا دیاسآرب هنشت ناور

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ،ریز ِترابع-2

».دهد یم ربخ ریمض ّرس زا شاهدید ود هاگن زاب ،دشوکب یشوپ زار رد قشاع هچ ره«

تسا ییاج شرطاخ زور ره هک تسا فراع هنیسک هب رظن شتعاس ره هک تسا قشاع هن

تسا ییاپ رد هتسکش يراخ و رس رب هداهنیتسد موریم هک اج ره وت قشع تسد ز

دیآیم نابز هب تیاکح قوش زا نکیلدننکن تیاکش تسود زا هک تسا قشع طرش

نورد قایتشا دجنگیمن ثیدح رد هکتسا سب قشع لیلد نوریب رّیغت نیمه

؟دراد تبارق ،»ناراگزور هب یتح درک ناوتیمن نوریب / متفگ هتسشن يرهم ناراگزور هب یتفگ« تیب یلک موهفم اب هنیزگ مادک-3

اهرایشه هدرپ نیز دننوربرهم شیک رد تسا یتسم هب شتسرپ

يدرز نارفعز ز دورن زگرهدنتسدیرفآ نم رد وت قشع نیو

ریجنز ام لد ياپ رد وت فلز ِرس زاتسا هتسب نکیلو تسا هداشگ قافآ رد

ربم شیوخ راگزور نیشنم سوه نیا ردناهج ماک هب تتسین نوچ هک تفگ رهم هب

؟دراد بسانت تیب مادک اب ،ریز تیب موهفم-4

»دنکیم نونجم قشع ياههّصقدنکیم نوخرپ هار ثیدح ین«

دیآ شود راب ندیشک ندرگ رب قشع یب رس هکدیابیمن رس ياقب نایورهَم قشع یب ارم

ارم ور هار تسین ار ندمآ تیوس هک هو      شیر و تشگ نینوخ ود ره ،مدوس هک سب تهار هب ور

تسا نم راوید یتسپ زا رگجنینوخ لیسبولغم لّزنت هار زا منکیم ار مصخ

داهنب رس داهن هر نیا رد ياپ هکره هکوجاوخ هنم مدق تبحم ناتسآ رب

؟دراد ییانعم تبارق ،»تسین رون نآ ار شوگ و مشچ کیل / تسین رود نم ۀلان زا نم ّرس« تیب اب هنیزگ مادک موهفم-5

روخم مغ ناهنپ ياهيزاب هدرپ ردنا دشاببیغ ّرس زا ياهن فقاو نوچ دیمون وشم ناه

دنامیم ار هدشناهنپ ۀیرگ ولگ رددوسح میب زا ملق رد نم ةزات نخس

تسا یمرحم رگ ار زار نیا ،نقذ هاچ زج تسیندینش دناوتن شوگ ره ار قشع يوگوتفگ

نم هن و یناوخ وت هن امعم فرح نیونم هن و یناد وت هن ار لزا رارسا

.  .................. زجهب ؛تسا »لعف + دنسم + لوعفم + داهن« ساسا رب ياهلمج اههنیزگ ۀمه رد-6

شمدرک نونجم هن قشاع وا هب مدومنب همش کیناتب شو یلیل نسح زا لقع فال دزیم هک حصان

درک دابآ رگا ار یمیتی راوید رضخعنص رامعم یگدنز بآ هب ار شتسد تسش

درک داتسا یلیس فقو شیوخ يور هک رهراگزور لامشوگ زا تفرگ يدازآ طخ

درک دالوف هضیب نیا اب هچ ناگژم شواکملد رد رهوج جوم نایامن مخز دنزیم
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؟دنامادک ریز تیب ياههیارآ-7

»اهرازاب رد هداتفا تخر يادوس ز لگ اهراخ ناتسلگ مشچ رد وت ناگژم ز يا«

صیخشت ،هیانک ،بسانت ماهیا ،هیبشتداضت ،ریظن تاعارم ،سکوداراپ ،هیبشت

ریظن تاعارم ،هلداعم بولسا ،داضت ،ماهیاهیانک ،صیخشت ،هلداعم بولسا ،بسانت ماهیا

؟دراد یموهفم تبارق ،تیب مادک اب ،ریز ِتارابع-8

».سب و دنیوا ۀتخابلد و هتفیش اهنت نانآ هک خزود زا ییاهر هن ،تسا تشهب هب ندیسر هن ،یقیقح ناقشاع و نافراع دصقم«

ار یبقع و ییند منک یم ادوس هنامیپ کی هبمناد یمن دوخ نایز و دوس ما هدولآ رامخ

درذگب یبقع و ایند رس زک قشاع تسواتسین قشع رامش رد یقاب رهب یناف كرت

ار وت تسا رامخ بآ ناهنگ یب نیا نوختاهیه ،تمادن قاشع نتشک زا و وت

دربب یبقع هب یبیصن دوخ اب هکدربب ایند ز تلود يوگ یسک

؟دراد بسانت رگیدکی اب ،تایبا مادک موهفم-9

منک نایب یلاح تروص وت اب هک متفگ )فلا

تسا یقاب نانچمه و میدیشک زارد نخس )ب

دور نوریب نخس نیاک دهاوخ قشع )ج

نابز هب دیآ هک تسا نآ هن قشع نخس )د

تسا تلاقم زا نورب قشاع لاح هک ادرد

نوتفم قشاع و ناّتف ربلد ثیدح

؟دوب نوچ دوبن زاّمغ هنیآ

دینش و تفگ نیا نک شوماخ و هد یم ایقاس

د ،بج ،بد ،فلاج ،فلا

؟دنراد یناسکی موهفم هدشهتشون تایبا هنیزگ مادک رد-10

دراد ناشف نوخ جوم هچ ایرد نیا هک متسنادندوصقم رهوگ مدرب هک متفگ مدشیم قشاع وچ

اهلکشم داتفا یلو لوا دومن ناسآ قشع هکاهلوان و اسأک ردا یقاسلا اهیا ای الا

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

درادهگن انشآ نخس انشآ هکتسود ترضح هب رگم میوگن تسود ثیدح

درادن هاشداپ هشوگ نیا زا رتشوخمناج لزنم تسوت يوربا هشوگ

شوگانب ات هدیشک هتسویپشناوربا لامج هکنآ يا

درک ترابع رد رایسب تعنص هچ رگاظعاو زا هن ونش ظفاح ز قشع ثیدح

يدنوادخ فاطلا هب وش قثاو هک دمآ باطخيدنموزرآ ثیدح متفگیم داب اب رحس

؟دیآیمرب تیب مادک زا قشع يریذپانییاهر موهفم-11

؟تسیچ ریبدت و هلیح اراگن نداد اضر زجمرس رب تقشع ز يریدقت تسا هتفر لزا رد

تساضر و ربص ماقم رد لد هک رکش رازهتسالب رحب قیرغ ناج رگا قشع درد ز

متساوخیب قشاع نم وت قشع قیرط ردافو ای نک افج یهاوخ رگا مراد اضر نم

ییاهر یبای مغ ز ات وش اضرییاضران زا دوب مغ روهظ

؟دنامادک ،ریز تیب ياههیارآ-12

»تسا هدرک نامیلس تسد نخس نیریش ار رومدنلب ینعم هیاپ شزاون تسد زا ددرگ«

مات سانج ،لیلعت نسح ،صیخشت ،هیانکزاجم ،داضت ،يزیمآسح ،هیانک

لیلعت نسح ،هلداعم بولسا ،حیملت ،هراعتساهلداعم بولسا ،زاجم ،يزیمآسح ،هراعتسا
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؟تسا توافتم تیب مادک رد »هدرپ« ینعم-13

هاش دینشب هدیشوپ زار نامههار تفای سفن ین ةدرپ رد وچ

دنامب راکشآ نم نورد زار و دیردقشع و نم متشاد زار ره هب هدرپ رازه

دنبب هدید وزا تسا هدرپ هچ رهدنسپَم نیب ناهج مشچ رب هدرپ

ار ماقم یلاع دهاز تسین لاح نیاکسرُپ تسم نادنر ز هدرپ نورد زار

؟دراد یموهفم بسانت هنیزگ مادک اب ریز تیب موهفم-14

»دناهدیلان نز و درم مریفن زا             دناهدیربب ارم ات ناتسین زک«

ام يانشآدرد ۀلان دینش سک رهیمغیب ناج نارگ باوخ ز دش رادیب

شنینچ وت ياهدرک هک ار یلد میرب اجکار ادخ شوپم دوخ رامیب ةراچ ز رظن

رایغا دشاب مشچ مدرم مهمدرم مشچ ز دوب میب مه

دینش ام زا ياهلان سک ره درک ارحص هب وردروآیم یگناوید ناقشاع يوگوتفگ

؟درادن دوجو ییانعم یتسردان هنیزگ مادک رد-15

)ریزو :روتسد( ،)هارمه :فیرح( ،)گنهآ :هدرپ()ثاریم :دنکفاسپ( ،)تشرسدب :هلفس( ،)شوپور :رجعم(

)زیوآ :دنوآ( ،)هتفیش :قرغتسم( ،)رادنپ :نظ()وترپ :بات( ،)كانبضغ :هزرگ( ،)شهد :اطع(

؟دراد یموهفم تبارق »ناراب و داب زاوآ تسا یقاب هنامز رد ات / دنام وت و نم زا دعب تبحم ۀمغن نیو« :تیب اب هنیزگ مادک-16

تسا رتادیپ همه زا ینکیم ناهن هچرهكانهودنا لد رد ار قشع مغ ّرس

تسود يوک ات ار وت رم درآ قشعتسوا يور لامج تآرم قشع

ینیب ناج شاقن همه ییآ نید هار رد رگویبای لد شارف همه ییآ قشع غاب رد رگا

دنام نابرهم نارای تبحص و افوتسوا رد هچره و ناهج دنامن هک نکم افج

؟دوشیم هدید تیب مادک رد یلوعفم ي»ار«-17

ایادخ تسابیز هچ و تسا بوخ هچ و تسا زغن هچایادخ تسار ام هک قشع یهز قشع یهز

ار ام نک هار هب ور و يوریمن وگبار ام نک هاگن ترانک میاهتسشن

ار امش سودرف تمعن همه و ار ام تسودیهاوخ هچ هک تمایق هب مدننکب رّیخم رگ

ار اسراپ نادنر تراشب هدب یقاسدنرمع ناگدنشخب يوگیسراپ نابوخ

.دنراد ییانعم طابترا مه اب تیب ود ..................زجهب اههنیزگ ۀمه رد-18

»قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس«

»دنارذگیم بش هچ هدید ماوت قوش زک / دناد هچ تسین نم مغ نوچ یمغ هک ار نآ«

»داتف یم ردناک تسا قشع ششوج /داتف ین ردناک تسا قشع شتآ«

»ناهج يدرسفب قشع يدوبن رگ /ناد قشع جوم ز اهنودرگ رود«

»مالسلاو دیاب هاتوک نخس سپ / ماخ چیه هتخپ لاح دباین رد«

»یماخ دسرن زگره شتآ نادب هک اریز / دش دهاوخن مرگ مد ار دهاز وت قشع زا«

»دش رید شزور تسا يزوریب هک ره /دش ریس شبآ ز یهام زج هک ره«

»بآ رد رتسب و شلاب اّیهم ار یهام تسه /رارق دریگیمن قشاع ةدید دیرگن ات«

؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد ریز تیب رد »داب« ةژاو يروتسد شقن-19

»داب تسین درادن شتآ نیا هک ره داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ«

دنسم – دنسملوعفم – دنسملعف – دنسمداهن – داهن
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؟تسا کیدزن مه هب تیب ود مادک يانعم-20

نم یمنک رس رب شتآ یسب عمش نوچنم یمنکرب رس مد کی رگا هیرگ زا )فلا

دشاب هتشاد رثا بآ رگا شتآ ربدیدرگن وحم ارچ هیرگ زا ملد زوس )ب

ام ِرس زا عمش وچ تسا هتشذگ هزین کی هلعشقشع رد ار ام شتآ دنکن نکاس هیرگ )ج

دنکفا شتآ رد هداجس وت يور قشاعبآ رب الصم تخادنا رگ هیرگ زا دهاز )د

د ـ فلاد ـ جج ـ بب ـ فلا

؟دراد یموهفم بسانت »نارامشیب دنداد فک زا تصرف هنوگ نیاک / زیرگم گربهیاس نیز ،يراج رابیوج يا« تیب اب هنیزگ مادک-21

ارای رامش تصرف نارای ياج هب یکیننوسفا و تسا هناسفا نودرگ رهم زور هد

دراد نادواج نسح هک هد شنادواج ياقببر ای شخر دیشروخ دیناشوپب طخ رابغ

ندیرد ینهاریپ یمانکین هب اجنآ وگنت لد اب هچنغ نوچ ناتسب هب ندش مهاوخ

ندیسر مههب ناوتن رگید میرذگب نوچلزنم ههار ود نیا زک تبحص رامش تصرف

؟تسا مادک »ضقانت و هلداعم بولسا ،هیانک ،لیلعت نسح ،بسانت ماهیا« ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ،تایبا یلاوت بیترت-22

دنراپسب كاخ هب متسم وت يوک هب مه هکناج مراپسیم تسم ترد كاخ هب نآ زا )فلا

نم رادیب هدید ،شیوخ باوخ زا رپ مشچنیبب يدیدن هچرگ ،ریگ رادیب هتفخ )ب

شابم وگ يرازه ناملس يا وت نوچ دشابن رگدوجو غاب رد تسوگشوخ لبلب نارازه دص )ج

دش نارگن شلامج هب یناهج يور نازیناشن تفای تخر رهم رثا زا هام )د

دریگ ربخ ناگناوید ز لفط هشیمهدنادیمن لد لاح یسک کشا ریغ هب )ـه

ب - ـه - ج - فلا - دـه - فلا - ب - د - جب - ـه - فلا - د - جـه - د - فلا - ج - ب

؟دراد ییانعم بسانت تیب مادک اب ریز نتم-23

»باییم قشعیب تامم و سانشیم قشع زا تایح«

تسین ناسآ ندش وت مزب تبحص قیالعمش نوچ دیاب هتخوس لد غاد رب ربص

تسا مامت ملد راک ،یشابن رگا ینعی؟تسا مان هچ یتسین زج ار نتسیز قشع یب

تسا ییادوس شوخ قشع هک اداب قشاعتسا ییانُرب اجک ره ریپ ملاع رد

شارَخَم سَک نورد ،دشاب وت تسد ،تسد نوچهدب قلخ دارم ،دشاب وت ِرود ،رود نوچ

تبحم ،یقشع همه هک اریز ؛تسا تبحم زا رتصاخ قشع« ؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب ریز ترابع رد هدش صخشم ياههژاو شقن-24

».دشاب

داهن – دنسمداهن – تفصلوعفم – تفصلوعفم – دنسم

؟دراد یموهفم بسانت »قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس« تیب اب هنیزگ مادک-25

تشادن مغ چیه ام مغ زا و دهع تسکشبتشادن متس و روج ِرس زج رای هک يدید

دراد یلاح هک تفگ ناوت لاح یسک ابلد مغ يرادن هک میوگن وت اب لد مغ

مدش نالاحشوخ و نالاحدب تفجمدش نالان یتیعمج ره هب نم

يدید دوخ يازس ،یتفگن قشع كَرت هکتسیرگنیمزاب و تفریم و دزیم غیت هب

؟دراد هراشا قشع درد يریذپاننامرد هب تیب مادک-26

دنشخب لیامح مخز زا تیفاع لکیهقشع ۀصرع رد هک میلست ز دیباتم رس

قشع تسش ز دمآ رگج رب مخز هک ار نآتسین دنمدوس یهنب را مهرم هنوگ دص

دنکیمن نمچ هب لگ اوه اب هدرکن حبصقشع ناگتسخ لد اب دنکیم هچنآ وت مخز

دشاب ياهناشن وت زا مور اجک ره هکمهاوخیم هنیس هب یمخز وت قشع ریت ز
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؟تسا كرتشم مه اب تایبا مادک موهفم-27

تسا بجع یماخ هک تسین یگتخوس زا بجعتفرگ قلخ رد هک هنوگ نیز وت يور شتآ )آ

دوُب نایرگ ةدید و درس داب و درز يورارم ات دشابن ناهنپ وا قشع رد نم زار )ب

شکرد نماد مامت نالهاان زوياشگب نابیرگ يوگرنه لها اب )پ

مالسلاو دیاب هاتوک نخس سپماخ چیه هتخپ لاح دباینرد )ت

پ ،تت ،بب ،آآ ،ت

؟ تسا دنسم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچ هلمج مادک-28

.تسا هملک کی ياه فرح ي هلصاف ي هزادنا هب ،بّکرم – قتشم و بّکرم ي هملک يازجا هلصاف

.دندیدن زاین یب ،یسراف نابز زا ار شیوخ ،خیرات ورملق رد دوخ ياه يرگناریو و اه يراکهابت همه اب نالوغم

.دراد هیکت تایعقاو هب هراومه یخیرات ياه شهوژپ رد يزرو ضرغ و بّصعت زا رود هب و ینف تاکن تیاعر رب هوالع هدنسیون

.دسیون یم ارجام بلاق رد ار ناگرزب زا یکی یگدنز ،دوجوم ياه تیعقاو و تادنتسم ساسا رب هدنسیون اه همان یگدنز یضعب رد

؟دنراد یموهفم بسانت ،رگیدکی اب تایبا مادک-29

لد تمالم مغ میوگب وت اب هک ایب )فلا

رای مغ راب يربن یشابن تسم ات )ب

ارم شوهیب لد رب تمغ راب دوب ات )ج

تسین دینش و تفگ رس معضوم چیه رد )د

دینش و تفگ لاجم مرادن وت یب هک ارچ

ار نارگ راب دشک تسم رتش يرآ

ارم شوج رگج ز دناشنن تقشع زوس

دور امش رکذ هک ماقم نآ رد ّالا

د ،بج ،دد ،فلاج ،فلا

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تاملک هورگ نایم رد-30

»تفایز و لفحم – هیجرت و راثیا – یعطق و ّملسم – قشع يادوس – تّبحم ۀمغن – تامم و طایح – روث و مزب – تبحم ِتیاغ – نسح هب لوصو«

راهچهسودکی

؟تسا هدش صخشم تسرد ًالماک تیب مادک رد »شاخشخ دنکیم گناب یهت نایم زا هک / دننزن مد و نید ناگرزب دننز مدق« تیب ياههیارآ-31

ییارآجاو ،صیخشت ،لیلعت نسح ،ناسمهان سانجناسمهان سانج ،داضت ،هیانک ،هلداعم بولسا

ییارآجاو ،لیلعت نسح ،هراعتسا ،زاجمبسانت ،هلداعم بولسا ،هیانک ،حیملت

؟دوشیمن هدید ریز تیب مادک رد »قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس« تیب موهفم-32

تسیچ درم درد و قشع درم تسیک و قشع تسیچتسیچ درد لها ردق دناد هک يرای نانچ وک

؟تسیچ رهب زا زارد و رود ۀناسفا نیا »یشحو«رای درک دهاوخن نوچ ام ۀناسفا رب شوگ

تسیچ هک دنادیم ،درس هآ تسا هدوب ار هکرهار گنس نورد دزادگب هک يدرس شتآ

تسیچ هک دنادیم درگاهنت ،درگاهنت لاحام لاح یناد هچ يدرگ یعمجم رد نامز ره

؟دنراد یموهفم لباقت مه اب تایبا مادک-33

قشع يالاب قیال تخودن ییابق چیهدز هیخب یسب هچرگ لقع طایخ رطاخ )فلا

شابم )بارش( ابهص ۀنشت نوچ درخ و شوه نمشدار شیدنارود لقع نامیکح نوچ نک تیوقت )ب

تسا هدش رّوصم رکف نیا درخ غامد رددرک دیابیم وت يار يوریپ ار لقع )ج

ار اههلئسم نیا دنک لح لد هک راذگبشیدنیم لقع زا نم قشع يا مه راب کی )د

فلا ،جب ،دج ،بد ،فلا
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،مینک بترم »صیخشت و هیانک ،هیبشت ،لیلعتنسح ،هلداعم بولسا« ياههیارآ نتشاد بیترتهب ار ریز تایبا میهاوخب رگا-34

تسین هناورپ متام يارب زا عمش ۀیرگ  )فلا

يزارطنخس يو زا دیان تسکش لد نوچ )ب

؟ینشور هاگنآ وت ز ادج و نم مشچ )ج

بئاص نیا تسا يولوم لزغ نآ باوج )د

سک نیتسآ رد هک ،هچنغ وچ مروخیم نوخ )ـه

تسا دوخ رات بش رکف رد ،تسا کیدزن حبص

دزیخنرب زاوآ ،هتسکش ۀساک زا

تسین دیفس ممشچ هک داب هایس مزور

داشگب اهدنب و دیشوجب فطل رحب هک

تسین زیت ریشمش رس نآ دریگ هک یتسد

ـه ،ج ،د ،ب ،فلاب ،د ،ـه ،فلا ،جـه ،ج ،د ،فلا ،بـه ،د ،فلا ،ج ،ب

؟تسا هدمآ »کشرس .م« لزغ صلخت یلصا مان هنیزگ مادک رد-35

يرهپس بارهسینکدک یعیفش اضردمحمثلاث ناوخا يدهمینامحر اضردمحم

؟دوشیم هدید ریز ياهتیب زا کیمادک رد »داب تسین درادن شتآ نیا هکره / داب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ« تیب موهفم-36

هب هدرم یناگدنزدب نانچنآتسا يرادیب زا رتهب شباوخ هکنآ

تسین شناج یلو وا دیامن هدنز نوچتسین شناهنپ زار هکیسک هنیس رد

تسا كات گر رد هدروخان ةداب رازهناغم راک دیسر نایاپ هب هک ربم نامگ

ار ام لد یهاوخیمن نامرد وت وچ ،تدرد و نمارای شتسین نامرد هک تسه يدرد هنیس رد ارم

؟دوشیم تفایرد تیب مادک زا ،»قشاع يریذپانيریس« موهفم-37

بابح نوگلگ ار ماشآنوخ يایرد نیا دشاببابح نوخرُپ رس زا دشاب قشع طیحم رد

دیشک دیابیم راسخر رب کشا زا ياهدرپتسین قشع فیطل گنر مرحم یهاگن ره

بآ رد نشور دوب یهام ةدید نوچ ررش نیابآ رد نتفرورف زا ددرگن مک قشاع زوس

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

؟دراد ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب »ناراگزور هب یتح درک ناوتیمن نوریب« / :متفگ هتسشن يرهم يراگزور هب :یتفگ« تیب موهفم-38

ارای رامش تصرف نارای ياج هب یکیننوسفا و تسا هناسفا نودرگ رهم هزور هد

دورن ناج زا و لدزا ،دورب رس رگا هکتفرگ ياج ناج و لد رد ماوت رهم نانچنآ

تسا دازآ ترودک دنب ز وت ةدنب هکتسا داش مرطاخ وت زا دسر هک یمغ ره هب

مداب كرابم ون زا یمغ دیآ مد رهقشع ۀناخیم رد شوگ هب هقلح مدش ات

؟دوشیمن هدید »ریظن تاعارم« ۀیارآ هنیزگ مادک رد-39

شتآ هب ار دوخ دنزیم هنوگچشوخ ۀناورپ نآ هک رخآ نیبب

»ناراگزور هب یّتح درک ناوتیمن نوریب«:متفگ ،»هتسشن يرهِم ناراگزور هب« :یتفگ

تسا ناسآ ندش وت مزب تبحص قیالعمش نوچ دیاب هتخوس ِلد غاد رب ربص

ناراب و داب زاوآ تسا یقاب هنامز رد اتدنام وت و نم زا دعب تبحم ۀمغن نیو

.تسا تسرد ، .................. تیب زجهب تایبا ۀمه لباقم ۀیارآ-40

)بسانت ماهیا( دراد رگد رس مد ره وت غیت ریز هکهناورپ تفای عمش نوچ وت لصو هب یسک

)لیلعت نسح( زیخرب مه وت ،ور و تسد وشب باوخ درگ زيزیخرحس زا منبش لگ نماد تفرگ

)ماهیا( ریت وچ مدرگ رپراچ يداش ز تعاس نآ هک هونم تخب ياوه رد تلصو غرم دّرپب رگ

)هلداعم بولسا( يراد رگا بابک نک مک روشيراد رگا بارش نیشنم خلت
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یموهفم طابترا ریز تیب مادک اب »باییم قشعیب تامم و سانشیم قشع زا تایح !؟دنک یناگدنز هنوگچ قشعیب ،تسا قشع زا قشاع دوجو« ترابع-41

؟درادن

تسا نم تامم ارم نآ زا رتشوختسا نم تایح رگا سأی و ترسح

مایناگدنز وا خریب داب تسین يا»یهر« یگدنز زا یلصاح تسیچ تسودیب

دازیمدآ هن دشاب یگنسداشگن کشرس لد مغ زک نآ

داب تسین درادن شتآ نیا هکرهداب تسین و يان گناب نیا تسا شتآ

؟دراد ییانعم تبارق ریز تیب اب هنیزگ مادک-42

»دروآ راتفگ هب ار لبلب شوماخ ۀچنغدروآ راک رس رب ار نخسبحاص عمتسم«

ار ناسین کشا كاپ فدص دنک رهگبئاص عمتسم ز دریذپ لامک نخس

یناعم ۀمشچ دیاشگبار عمتسم شیفرح ره رد

تسین هزایمخ زج دیص زا بیصن ار ام نامک نوچشیب تسا هرهب ام راتفگ زا بئاص ار عمتسم

نارمیض و دیب و هلال دش تسه و ودب تسیندش تسم و ناودياپ دش تسلا عمتسم

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »قایتشا درد حرش میوگب ات / قارف زا هحرشهحرش مهاوخ هنیس«تیب-43

تسود يا میراد هتسخ ناج هب وت دردتسود يا میراد هتسب وت مغ هب لد ام

؟تساجک دراد رگج رب یغاد درد زک یلدیب؟وک تسا يدرد شلد رد تبحم زک يدنمدرد

دناوخب هک ره لد ز دیآرب دایرفمسیون وت قارف روج رگ هک دایرف

دناسر وت عمس هب هچ دصاق هک تسادیپتفگ ناوت وت اب مه وت نارجه مغ حرش

؟تسا تسرد ًامامت هنیزگ مادک رد هدشصخشم یمسا ياههورگ يروتسد شقن-44

)داهن - لوعفم( ار ام سسع نوچ روز رپ یم نیا تفرگ / ار ام سک تسد هب نابیرگ قشع دادن

)داهن - دنسم( ندیجنر تسا يرفاک ام تقیرط رد هک / میشاب شوخ و میشک تمالم و مینک افو

)لوعفم - داهن( ار ادیش بیلدنع ینکن یشسرپ هک / لگ يا دادن رگم تزاجا تنسح رورغ

)دیق - ممتم( یهایس زا دیآرد هب ناویح بآ رگ بجع هن / تحایس رد زور همهيدعس کلک وچ يرضخ

؟دراد یموهفم تبارق تیب مادک اب »شیوخ لصو راگزور دیوج زاب / شیوخ لصا زا دنام رود واک یسکره« :تیب-45

دور یمه ایرد هب زاب هدید هار زکتسوا قشع يایرد منبش ز ياهرطق ،لد

دوش لقاع رگد دش نونجم هک ره نکمم تسیندوخ هب ددرگ یمن رب زگره ،هدید ایرد لیس

تشگ زاس اب يونثم رعش گنچتشگزاب لحاس يوس ایرد ز نوچ

يرورس دباین رهوگ یب و لصا یب مدرمتسا هیامرس نیرترب رهوگ و لصا ار يرورس

؟دوشیم هدید هنیزگ مادک رد ».دنک قشع راثیا ار دوخ و دنکب دوخ كرت و دشابن دوخ اب هک دوش ملسم ار یسک نداهن مدق قشع رد« ترابع موهفم-46

ناراب و داب ِزاوآ ،تسیقاب هنامز رد اتدنام وت و نم زا دعب ،تبحم ۀمغن نیا

ناراب هراتس حبص ،تهاگ هاگ دنخبللحاس و حبص دنویپ تهاگن ۀنییآ

ناراسهوک گنس زا تخیگنارب اهدایرفمنونج یشوماخ ،تیاوه رد هک آ زاب

وگب مقیال هک رگا ییوت نوچ يارب لاحمتشاذگ ،هر لوا متشاد هچنآ ره هک نم

7



؟دنراد ییانعم طابترا رگیدکی اب تایبا مادک-47

تسین یلزنم رس لد ریغ ار شمغ )فلا

تسا تروص راوید و رد رب هک بلط ینعم )ب

لد و درادن یکی اب رظن هک یسک نآ ره )ج

يامرفم محر ماوت راتفرگ هک نم رب )د

داش و دنامّرخ برط و شیع هب نارگید رگ )ـه

داد مهاوخن ناهج طاشن هب ار وت مغ )و

تسین یلد ره بیصن مه نآ یلو

تسوپ هن ،رنه اناد مدرم دزن تسا زغم

راوید رب تسا یتروص دهدن یتروص هب

دشابن راتفرگ هک سک نآ رب تسا محر

رورس هیام دوب راگن مغ ار ام

مشورفن چیه هب ار دوخ هدیرخ نیا نم

ـه ـ ج ـ بو ـ د ـ بو ـ ـه ـ فلاـه ـ ج ـ فلا

و اه هسمش هارمه هبو ،تسا فیطل يا هجیگرس ِساسحا ،مارآ و کبس ،دنرب یم دوخ اب و دننز یم لغب ریز ار هدننیب ییوگ ،اه گنر و اه شقن« ترابع-48

)رییغت اب( ؟تسا مادک بیترت هب هلمج ره یلصا يازجا ؟تسا هلمج دنچ  »يا هداهن اپ ربا ياه هّلپ رب ییوگ اه سنرقم و اه هریاد

ممتم هب ارذگ یئزج هس ،رذگان یئزج ود ،لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،دنسم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچ - راهچ

لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،رذگان یئزج ود ،رذگان یئزج ود - لوعفم هب ارذگ یئزج هس - جنپ

لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،دنسم هب ارذگ یئزج هس،لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،ممتم و لوعفم هب ارذگ یئزج راهچ- راهچ

ممتم هب ارذگ یئزج هس ،رذگان یئزج ود ،رذگان یئزج ود ،لوعفم هب ارذگ یئزج هس ،ممتم هب ارذگ یئزج هس - جنپ

؟تسا باتک مادک زا »نارابیوج ِمشچ رد هراتس ِيرادیب / ناراب ياههسوب رد گرب زا رتنابرهم يا« علطم اب یلزغ-49

تادیهمتدیشروخ ۀناخ هب يردناراب بش رد ،تخرد لثمدور لثم ،همشچ لثم

؟درادن ییانعم بسانت رگید تایبا اب تیب مادک-50

یتسه هاگراک زا دوصقم شقن هدناوخاندیآرس ناهج راک يزور هن را وش قشاع

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

یتسشن ملد رد وت هک مدوبن نم زونه هکیتسم رامخ نیا زا رس مرادنرب رمع همه

درک مراز قشاع و لامج دومنبدرک مراک رد وچ رظن لزا هب تنسح

؟دراد بسانت »دنمهفیمن ار نادنمدرد لاح ناماخ« تیب موهفم ابً امامت تیب ود مادک-51

قشع يادوس ةویش درب یپ اجک لقع )فلا

دناد هچ تسین نم مغ نوچ یمغ هک ار نآ )ب

دراد ربخ یسک هنابشهمین زوس ز )ج

دسریمن نایاپ هب قشع هار یعس زا )د

قشع يامعم ّرس لقع هب یباین زاب

دنارذگیم بش هچ هدید ماوت قوش زک

دراد رحس ات هدنز یبش غارچ نوچ هک

ام تاجن قیرط تسا ششوک كرت رد

د ،فلاد ،بب ،فلاج ،ب

؟دراد ییانعم لباقت تایبا ریاس اب تیب مادک-52

تشگزاب رد يو رب دندنببتشگ زار مرحم یکلاس رگا

زاّمغ دوب رس هک دناد هکناززار دیوگ هدیربرس اب قشع

؟تسیچ راد هدرپ اب وت عازن یعّدم ياشومخ؟کلف دناد هچ هدرپ نورد زار

شناهن زار رسز دتفارب هدرپ تبقاعدشوپب قشع ضرم یمیکح هب نوطالف رگ

.................. ۀنیزگ زج هب تسا هدش هراشا هناگود ریثأت هب تایبا مامت رد-53

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

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

شرامیت ینُک وت مه دش وت رامیب هکرهوت زا نامرد و وت زا درد همه ار ناقشاع

یشاب وت نامرد ارم يدرد ره هبيزاس وت مهرم ارم یمخز ره هب
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؟تسا »ام ماود ملاع ةدیرج رب تسا تبث / قشع هب دش هدنز شلد هکنآ دریمن زگره« تیب زا توافتم تیب مادک موهفم-54

ینادواج تایح دشاب ناقشاع گرم کیلدشاب گرم دشاب قشعیب نادواج تایح رگ

بیجع تسیهانپ گرم ۀثداح رد قشعقشع یتسدمه هب تسر ناوت گرم فک زا

هب نآ هک هد نآ ارم ادنوادخهب نادواج رمع ز وت لاصو

رانک هب ناج دسرن يو زا هک تسا يرحب قشعگرم ار لد دوبن يو رد هک تسا يرهش قشع

؟تسا تسرد »ًامامت« هنیزگ مادک رد »ماشم هب دربیمن هر لگ و ربنع يوب هک / تسا سفن نآ يوب تسم نانچ زونه مرس« ياههیارآ-55

هلداعم بولسا ،قارغا ،هیبشتزاجم ،هلداعم بولسا ،هیانکسکوداراپ ،هیانک ،سانجلیلعت نسح ،زاجم ،هیانک

؟درادن دوجو »صیخشت« ۀیارآ هنیزگ مادک رد-56

.دیامنن يور ،هدید ره هب و دنکن اوأم ییاج همه هب و دهدن هار دوخ هب ار یسک ره قشع

رود زا هناورپ نانز رپ دیآرد رون ار هناورپ دسر یعمش زا وچ

تسا ییادوس شوخ قشع هک اداب قشاع تسا ییانرب اجک ره ،ریپ ملاع رد

تسین ناسآ ندش وت مزب تبحص قیال عمش نوچ دیاب هتخوس لد غاد رب ربص

؟دوشیم تفای تایبا مادک رد بیترتهب »رارکت و سکع ،ناسمه سانج« ياههیارآ-57

يرارف مدرم زا يوهآ يا وت مشچ يوهآمار منک ات يرارف مدرم زا متشگ وهآ وچ دوخ )فلا

میئل درم دنب رد میس و رزمیس و دوب رز دنب رد زور و بش )ب

ادج يرات بش دای وت دای اب منکیمرجه ياهبش زا نم ات نک ادج تفلز زا يرات )ج

يدرک رز ،راگنز اب هدولآ ِسم یقرب زا هکلد يایمیک يا َالا يدوب ياهراپشتآ هچ )د

يرادهیامرس رس دَوبن ار هدازآ نم ورسداب رب وت فلز رس يزودنا لد يادوس داد )ـه

فلا ، ـه ،دفلا ،ب ،جـه ،د ،جج ،ب ،فلا

؟دراد یموهفم طابترا ،ریز تایبا زا کیمادک اب » يوش رتبوخ کلف باتفآ زک هّللاب / دتفوا تناج و لد هب قح قشع رون رگ« ِتیب-58

مسرب نایاپ هب هک نوچ موش زرلیب و نمیامنازرل تفص هّرذ کلف ز مداتف هک نوچ

مرثا دنیبن چیه ،وا دبای یهت هناخدسر زاب رفس ز رگ ،نم ةراوآ ِلد نآ

مرس خرچ زا درذگب فرش ز رگ بجع تسینياهتشاد ام رس رب تقفش تسد وت هک نوچ

مسرب ناطلس رب نوچ رطخ ود نیز مهر زابفلت ياج دوب كاخ ،فرش ياج دوب خرچ

.تسا رارقرب »سانج« ۀیارآ، ..................ۀنیزگ زجهب ،اههنیزگ مامت رد هیفاق ياههژاو نایم-59

يور ،بآ زا رپ و كاخ ز رپ شرسيوم دنک یمه و نوخ تخیر یمه

منشور نت نیا نیبب هنهربمنشوج زا ياشگب دنب نونک

ریگ ریشمش و درُگ و نکفادنمکریگریش لی يا تفگ بارهس هب

ناور دیوجزاب هدش نوچ نانچناور بآ يوس دشب نامارخ

؟تسا مادک »قارغا و ضقانت ،هلداعم بولسا ،لیلعت نسح« ياههیارآ نتشاد تهج زا ریز ياهتیب یلاوت بیترت-60

باتفآ رت نماد اب دهن خُر رب نیتسآ تَخُر دیشروخ کشر زک دوش ادیپ نآ زا ربا )فلا

مدیسر نایاپ هب نتفر زاغآ ردمدیرب یهار هچ ندیسر يارب )ب

تسا هداتفا گنچ هب شتآ ار شوگیزاب لفطتسا هداتفا گنش و خوش راگن نآ تسد هب لد )ج

نسح ِناک ز دمآرب هک ات وت بل لعلقیقع نمی هوک ۀنیس هب دش ساملا )د

د ،ب ،ج ،فلاد ،ب ،فلا ،جج ،ب ،فلا ،دفلا ،ب ،ج ،د
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