


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل هشتم-پرواز-تستی

؟تسا تسردان هژاو مادک يالما ریز ترابع رد-1

و ایند زا و هدش شیوخ تقو يادتقم و تقیرط گرب دوصقم نتفای يارب ای ملع يارب تسا هدز وناز خیش شیپ رد زور کی سک ره هک دنداشگرب نابز راّضح«

»هتشگ ظوضحم ترخآ

ظوضحمادتقمتقیرطراّضح

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-2

فلت دش زیزع رمع جک لایخ نیا رد هک هودشن یشیاشگ چیه ماوت يوربا مخ زا

هدیسر بالیس وچ شیورد نمرخ ربهدنکف رهش رد هلغلغ نینچ تسیک نیا

لیاصخلا هدومحم ایاجسلا هّیضرميراگن یشک یخوش يرای هب ماهداد لد

باقن دیاشگب وچ ینعم ندب رب دتفا هزرلزازتحا رد ار حاورا درواک مناوخ رعش

؟تسا هدمآ تسردان رثا دنچ ناگدروآدیدپ-3

یناتساب :سیراپ ات زیراپ زا( ،)یناغرف فیس :تادیهمت( ،)یفص یلع نیدلارخف :فیاوطلافیاطل( ،)دابآ هموصعم :ماهدنز نم( ،)دیژ هردنآ :ینیمز ياههدئام(

)ثلاث ناوخا :نادنز رد زییاپ کچوک طایح رد ( ،)يدنقرمس يریهظ :هماندابدنس ( ،)یعاجش يدهم :نم لیا ،نم ياراخب ( ،)يزیراپ

راهچهسودکی

؟تسا یغالب ةویش هب هلمج يازجا بیترت تیب مادک رد-4

روهشم یتیافکیب رد همهروفن و راوخ رهش ناداتسوا

دزیر ناگیار هب ار دوخ نوخدزیمآ هزرش ریش اب هک ره

ورم ریلد وا يوس ،يور روورم ریش دزن تسا ریش هاش

تسرد مسلط نیا مزاس نم تفگتسج تمینغ نانگمه تنحم

؟دشابیم یعون هچ زا بیترت هب هدش صخشم ياههژاو رد »نا« دنوسپ-5

ناور یب تروص نآ رادید هبناور اهنوراک تیحان ره ز

ینیب نایواک شفرد يرآ ور هک بناج ره هب سپ ناز ات ؛شاب نادیم هب نودیرفا وچ تعاس کی وت

دش هچ ار نارایرهش دمآرس یک ینابرهمراید نیا نانابرهم كاخ و دوب نارایرهش

راهب ياشامت و ارحص نماد دوب شوخراهن و لیل دنکن توافت هک ندادماب

عمج ـ نامز ـ زاس تبسن ـ زاسیلعاف تفصعمج ـ نامز ـ زاس یلعاف تفص ـ زاس تبسن

نامز ـ عمج ـ زاس تبسن ـ زاسیلعاف تفصنامز ـ عمج ـ زاسیلعاف تفص ـ زاستبسن

؟تسانعم هچ هب »روصق« ةژاو »تسا يروصق وا يور ز ینسح ره هب / تسیروح وت مشچ رد هچرگ یلیل هک« تیب رد-6

هانگییابیزصقن و یتساکیهاتوک

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز تاملک هورگ نیب زا-7

– هدروخلاس و رّمعم – نایم و انثا – يروالد و تّیمح – یقالخا يایاجس – توالت و تئارق – شکلد و ضقن – روهقم و بولغم – قرقتسم و هقرغ«

»هاگآ و هّبنتم – لوبقم يراذگتمدخ

راهچهسودکی
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؟دنراد دوجو اه هیارآ مادک »ماج بل نوچ روایب نادنخ بل / مایا روج زا یلد نینوخ رگا« تیب رد-8

داضت - سانج - صیخشت - حیملترارکت - هیبشت - صیخشت - هیانک

هیبشت - سانج - لیلعت نسح - هراعتسارارکت - يزیمآ سح - هیبشت - ریظن تاعارم

؟تسا رتکیدزن هنیزگ مادک هب ریز ترابع موهفم-9

ریزگان ياهنکش و نیچ هب یتیمها هن و دراد يریپ تاحارج و رابغ و درگ هب یهجوت هن و دنیبیم ناوج ار قوشعم هراومه ینادواج قشع هک تسا هنوگ نیا«

».دهد یم یگدروخلاس

ینیبن یلیل یبوخ زا ریغ هبینیشن نونجم ةدید رد رگا

دوب یتیالو شک تشگنادوب یتیآ یبوخ هب هک یلیل

وربا ياهتراشا نم وربا وتوم شچیپ نم و ینیبیم وم وت

یلیل تسکشب ارم فرظ ارچیلیم چیه شدوبن نم اب رگا

؟دراد یتوافتم يانعم هنیزگ مادک رد »ندناوخ«-10

یناد مامت نآ ینعم اتیناوخ هک قرو ره هب شوک یم

تابارخ رد هر ياهدربان هک وتتاوامس ملع ياهدناوخان هک وت

تسا بش ریق رد میاهاپ کیلدناوخیم ارم رود زا یگناب

دنار تسراین دناوخ يردق رودناوخ تسراین هخسن نآ سک چیه

؟تسا تسردان نآ يانعم هب هجوت اب هژاو مادک يالما-11

یگرزب :تّهباهدروخ تسکش :روهقمهدروخ تسکش :بولقمهدروخلاس :رّمعم

.تسا هدمآ رعاش ای هدنسیون کی زا ،رثا ود ، ..................زجهب اههنیزگ ۀمه رد-12

ریبک ناوید و هیفامهیفرارحالاۀفحت و ناتسراهبتایاورلاعماول و تایاکحلاعماوجریطلاقطنم و ایلوالاةرکذت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »هّبنتم – دنکفاسپ – يروَد – هدنژ« ياههژاو يانعم-13

رادیب – هلزلز – هساک – هدوسرفرایشه – هدنامیقاب – ینیس – هنهک

رادیب – ثاریم – گرزب باقشب – هدوسرفهاگآ – ثاریم – گرزب قشاق – هراپ هراپ

؟تسا طلغ نآ يانعم هب هجوت اب هژاو يالما هنیزگ مادک رد-14

تسپ :میئليزیچ نایم :هحوبحبدنمهرهب :ظوظحمرادناج :تایح يز

؟تسین دوهشم ییالما طلغ تیب مادک رد-15

ضقن راک دوش نوریب شیب ارکزغم و نوخ مدشاب نز و دنزرف وچ

داد نیکسم نم هب دناوت مارآ و ربصداد نیرسن لگ گنر ار وت راصخر هک نآ

دش دهاوخ نارگن قیاقش هب سگرن مشچداد دهاوخ نمث هب یقیقع ماج ناوغرا

دنکب الب دص یفالت همشرک کی هکشکب هناقشاع هرهچیرپ رای باتع

.دنا هدش هتشون یغالب ةویش هب ..................  هنیزگ تیب  زج هب اه تیب ۀمه-16

دنام دهاوخن مه زین نینچ و دنامن نانچدنام دهاوخن مغ مایا هک هدژم دیسر

منم هک نم ز دونشن سک وت دوجو اب هکرادرب وا شیپ ز ظفاح یتسه و ایب

يدور کشخ ددرگ  هلجد یلاس هبدرابن ناتسهوک هب ناراب رگا

میتشادنپ یم هچنآ دوب طلغ دوخمیتشاد يرای مشچ نارای ز ام
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؟تسیچ بیترتهب ریز تیب رد »نا« عون-17

)ناهد بآ :کفَک( نانکرب نت ز نایوجگنج رسنانکفا کفک لیپ نوچ تفر یمه

عمج ـ عمج ـ یلعافیلعاف ـ یلعاف ـ یلعافعمج ـ عمج ـ عمجیلعاف ـ عمج ـ یلعاف

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-18

تسود يوس لد دشک رپ ات دهد رگید یتسخرشرد زا مانمگ يادیش لد دراد یتجاح

ملق يا نآرق عرش زا ینکیم تیامح شوخملق يا نارهت رهش رد یتخادنا یلقلغ

يوش رت يوم کی هب رهب تفه بآ زکربم نامگ وش ادخ رهب قیرغ مد کی

رواد دزیا ز زج يدب و کین وت نادمتسار ملاع راگدرک ردق و اضق همه

؟درادن ییانعم طابترا ریز ترابع موهفم اب هنیزگ مادک-19

».مدنبن ایند زا مشچ ات ،زگره ار تاهدنخ اما ،ریگب نم زا ار راهب ،ار ینشور ،ار اوه ،ار نان«

ناراب هراتس حبص تهاگ هاگ دنخبللحاس و حبص دنویپ تهاگن ۀنییآ

درک یناوت رس كرت نانز هدنخ عمش وچیبای یهگآ رگتیاده رون ز الد

دنک مهاوخ گرم نیرفآ سرت ةرهچ زا باقندنخبل رد و مشچ رد یگدنز دراد هک ییورین هب

رادلد اب نمچ هب سگرن وچ تسم وش تسمربلد اب برط ز يروس وچ هدنخ نک هدنخ

؟تسا تسرد یگمه ،اههژاو هورگ مادک يالما-20

نتشاک و سرغ - ّلُذ و ّزع - هرطق و هحشرزیاوج عیزوت - هناچ و نادخنذ - ییاغ لزنم

اهدننام و حابشا - هیشاق رام - مشَح و کلمنوگرگد و بلقنم - ایح و مرزآ - نامگ و هبعاش

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-21

؟هچ ینعی ياهتخآ ام هب غیت نایم نیزلوغشم یشقن هب وت رهم ةرهم زا سک ره

دنکب الب دص یفالت همشرک کی هکشکب هناقشاع هرهچیرپ رای باتع

تسا شوخ ایرد بل رب ندرم هنشت ناهد ابتسا شوخ انقتسا قلخ زا جایتحا لامک اب

تسود يا ناج يادف تزیزع ناج رازهتسود يا ناهج زا يدوصقم تیاغ وت ارم

؟تسا »تبسن ۀناشن ،یلعاف تفص ،عمج ۀناشن« :بیترتهب اهعارصم مادک رد »نا«-22

مناد یمن نارود نیا رد نونجم نآ داتفا اجک )فلا

منادیمن ناناج رگد یتیگ همه رد وت زجهب )ج

منادیمن نادرگرس نیکسم نیا زا دهاوخیم هچ )ب

مناراکهایس زا زونه هقیدح نیا رد )د

ج ،ب ،دب ،فلا ،دج ،د ،فلاد ،ب ،فلا

؟درادن تقباطم انعم رظن زا هملک هورگ مادک-23

راکشآ و یلجهبوت و باتعشبنج و زازتهاهجوت و مامتها

؟تسا تسردان هژاو مادک يانعم-24

سرت :بعرنتسکش :سرغیگرزب :تباهمهدروخ تسکش :روهقم

؟تسا تسردان هژاو مادک يالما ریز ترابع رد-25

درم نیا نونکا هک دوب یتخس تبیصم و هاک ناج هودنا هچ دندوب هدش روانت یناتخرد نونکا دوب هدرک صرق غاب رد شیوخ دورو ماگنه رد يو هک دنچ یلاهن«

».دنک كرت ار زیزع يایشا نیا مامت تسیابیم

روانتتبیصمهاک ناجسرق
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؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »هتخآ – دروان – تّهبا – هلّیخم« ياههژاو يانعم-26

هدیشک نوریب – گنج – هوکش – لیخت ةوقزیت – بیرف – لالج – لایخ

باذم – مزر – یگرزب – رکفت ةوقهدنرب – دربن – تردق – نهذ و رکف

؟دراد ییانعم بسانت هنیزگ مادک اب »نیچ« ةژاو »دنکیمن نطو مزع دوخ زارد رفس ناز / وا فلز نیچ هب تفر نم درگ هزره لد ات« تیب رد-27

هطاّشمدعجهّرطنکش

.تسا هتفر راک هب يزیمآسح ..................زج هب اههنیزگ ۀمه رد-28

ار اقل شوخ بوخ هم هناخ يوس دیشکبنیگنر ياههناهب هب نیریش ياههنارت هب

دنامب راود دبنگ نیا رد هک يراگدایرتشوخ مدیدن قشع نخس يادص زا

؟ندید دننام دوب یک ندینشندینش فسوی و نتفگ اخیلز

دمآ داش ابص داب و لگ دروآ يداشمونشیم ناهج عاضوا ز دوبهب يوب

؟تسا ریز ِتیب ِموهفم »دقاف« ،تیب مادک-29

»ار اههلئسم دنکب لح لد هک راذگبشیدنیم لقع زا نم قشع يا مه رابکی«

ار ادخان میلعت شوگ دنکیمن نافوطراکیب لقع ریبدت تسا قشع هاگراک رد

دوب هاوخدب ِنمشد امنتسود یسب هکرذگم تدحو ملاع زا هک دیوگ لقع

میدش راکنایز لقع ۀسوسو زا نمیامیاهتخاب نونج يادوس رس رب ناج دقن

قشع ۀنایزات و تسد دوش دنلب رگمتسین رّسیم دوخ ز نتشذگ لقع روز هب

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »ییاغ – یهاون – هتخآ – ردغ« ياههژاو يانعم-30

یلاع فده – قطانم – هدیشکرب – تنایخییاهن – اههدش یهن – هدیشک نوریب – بیرف

تیاهن – اههدش یهن – هدنشک – راکمتیاهن – هدننک عنم – هدننازوس – رکم

؟تسا هدمآ »نتخآ« يانعم رد ياهژاو هنیزگ مادک رد-31

سوک و قوب هپس ود ره ز دمآربسوبکشا اب ماهر تخیوآرب

نارس تسد راکیپ ز دش یمغنارگ زرگ ماهر تخیهآرب

سوبکشا رب دیاک بسا دزبسوت تفشآ ردنا هپس بلق ز

يوجگنج لد دش رتزیت نآ زايوا ربگ رب ریت رگراک دبن

؟تسا هتفر راک هب »صیخشت و لیلعت نسح« ۀیارآ ود ره تیب مادک رد-32

یناراب ياوه نیا دوش فاص هک ایبدنیرگیم هک اهربا نآ ۀناهب ییوت

تسام لد رد هشیمه دریمن هک یشتآ هکدنرادیم زیزع مناغم رید هب نآ زا

رادیب سگرن و یباوخ رد وت هک دشاب فیحشیپ رد تلفغ رس هشفنب وچ رخآ یک ات

نمچ هیرگ نآ زا ددنخیم و دیرگیم رباهایگ هیرگ نآ زا دلابیم و دلانیم دعر

؟درادن دوجو هتسباو ۀتسباو هنیزگ مادک رد-33

شیوخ لصو راگزور دیوج زابشیوخ لصا زا دنام رود واک یسک ره

دنکیم نونجم قشع ياههصقدنکیم نوخرپ هار ثیدح ین

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس

نم رارسا تسجن نم نورد زانم رای دش دوخ نظ زا یسک ره
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؟دراد دوجو »هلداعم بولسا و صیخشت ،هیانک« ياههیارآ ۀمه تیب مادک رد-34

تسا رس رد هک تلاحم لایخ نیا زا تاهیهتسا لد رد هک تزارد دیما نیا زا راهنز

راوید شقن اب وگم ناج ثیدحیتسم رارسا وگم ناروتسم هب

نامالغ تسد دهد هسوب ِکلَم جاتحم؟رس مهنن رگ منک هچ شبیقر ياپ رد

درم دهج دباتنرب ینامسآ ياضق ابتسین هجنپرس تقاط نابوخ قشع اب ار لقع

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز رعش رد-35

ییاج متفای یهانپرس / رخآ هناتخبشوخ کیل / كانتشحو زوس و فرب داب / درکیم دادیب يد يامرس تروص / زین بش نآ متفگیم متشاد / ناه دمآ مدای«

یتسار / ماغیپ نیشتآ لاّقن درم / دوب یمرگ نوخ ار نانگمه / مرش نوچمه دوب نشور و مرگ هناخ هوهق / سرت نوچمه درس دوب هریت نوریب هچرگ

»دوب یمرگ نوناک

راهچهسودکی

؟دراد ییانعم تبارق »مریگ شیپ ارحص هار و مراذگب ار هسردم ثحب و سرد هک تشذگ مرطاخ هب« ترابع اب هنیزگ مادک-36

تخومآ يردنلق و باتع و زان و افجتخومآ يربلد و یخوش همه تملعم

ار قیرط لها تبحص دهع تسکشبهاقناخ ز دمآ هسردم هب یلدبحاص

مداتسا دادن دای رگد فرح منک هچرای تماق فلا زج ملد حول رب تسین

دشابن رتفد رد قشع سرد هکییام سرد مه رگا قاروا يوشب

؟تسا هدمآ »قوشعم فلز كورچ و نیچ« يانعم رد ياهژاو هنیزگ مادک رد-37

دوب وت يوم ۀلسلس زا نخس بش لد اتدوب وت يوسیگ ۀصق ام ۀقلح رد شود

درک هناش زا ادج دیاب ار هطاّشم نآ تسددرک هناش زا رگ هطاّشم ادج ار تفلز رات

تسا زایا ياپ فک و دومحم ةراسخریلیل ةّرط مخ نونجم لد راب

؟تساجک راتفرگ هتشگرس هدزمغ لد ناکشنکش رد نکش يوسیگ ز دیسرپ زاب

تبارق »دیاشگیم میور هب ار یگدنز ياهرد مامت / دیوجیم ارم نامسآ رد نانکزاورپ و / دوشیم اهر هک تاهدنخ« ترابع اب ریز تایبا زا کیمادک-38

؟دراد ییانعم

ارم ناتسب نیا ياهلگ ةدنخ درآ هیرگدهدیم یناوج دهع زا دای مراهبون

اهییورهدنخ ز دز نوخ هب هطوغ حبص هکهاتوک نکم ار شیوخ یگدنز هدنخ هب

تدیابیم انش نوخ رد رگا لگ نوچ نز هدنخار تقویب ةدنخ دشاب لابند رد هیرگ

دنک مهاوخ گرم نیرفآسرت ةرهچ زا باقندنخبل رد و مشچ رد یگدنز دراد هک ییورین هب

.تسا هتفر راک هب هراعتسا ..................  هنیزگ زج هب اه هنیزگ ۀمه رد-39

.رادزاب زاورپ زا ار تیاسآ باقع ياهلاب نم زاورپ رود رکف يا

.دفکش یم اه هظحل نیرت کیرات رد وت ةدنخ نم قشع

.مراذگ اپ ریز هدروآ دیدپ ناهج راگدورپ هک ار هچ نآ و منیشنب داب ياه لاب رب دهاوخ یم ملد

.منیب یم دوخ ینادواج یگدنشخرد اب ار ناگراتس زارد و رود رفس نیا رد

؟دراد ییانعم بسانت »دیاشگیم میور هب ار یگدنز ياهرد یمامت ،دیوجیم ارم نامسآ رد نانکزاورپ و دوشیم اهر هک تاهدنخ اما« نتم اب هنیزگ مادک-40

دنکب الب دص یفالت همشرک کی هکشکب هناقشاع هرهچیرپ رای باتع

دنکب الب دص عفد یبش مین ياعددنکب اهراک وت زوس هک زوسب الد

يرگید رد دیاشگ تمحر هبيرد ددنبب تمکح ز رگ ادخ

دنیاشگب ایر و ریوزت ۀناخ رد هکدنسپم ایادخ دنتسبب هناخیم رد
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؟تسا هدمآ »شنزرس« يانعم رد ياهژاو هنیزگ مادک رد-41

ار اخرکش لعل بل دیزیم خلت باوجمیوگ اعد نیرفن رگ و ییامرف مانشد رگا

تسا تابیط وت نهد زا شحفتسورادشون وت لبق زا رهز

ییارچ بوخ نینچ هک نتفگ وت هب لوا دیابمداد وت هب لد ارچ هک مدننک بیع ناتسود

دنکب الب دص یفالت همشرک کی هکشکب هناقشاع هرهچیرپ رای باتع

؟تسا توافتم »هنیس« ةژاو يانعم هنیزگ مادک رد-42

قایتشا درد حرش میوگب اتقارف زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس

زوس همه لد ناو یلد هنیس نآ ردزورفا شتآ هد ياهنیس یهلا

یمدمه ار ادخ دمآ ناج هب ییاهنت ز لدیمهرم اغیرد يا تسا درد لامالام هنیس

تسد و اپ و هنیس و رس ار نالیتسبب و تسکش و دیرد و دیری

؟تسا هدمآ تسرد يانعم اب هژاو دنچ ریز تاملک هورگ رد-43

»هرهچ و تروس – یگدنب و باتع – هدروخ تسکش و روهقم – اهیتشز و ایاجس – راختفا و زازتها – نتشامگ تّمه و مامتها – ینیس و يرود – زاوآ و ّمنرت«

ششجنپراهچهس

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-44

.مسر نارکیب يایرد نیا نایاپ هب يزور رگم ات مراذگ اپ ریز هدروآ دیدپ ناهج راگدرورپ هک ار هچ نآ و منیشنب داب ياهلاب رب دهاوخیم ملد

.تسین رفس ةزاجا نیا زا شیب وت يارب اریز زادنا رگنل اجنیمه نم لایخ ِوردنت یتشک يا وت و راد زاب زاورپ زا ار تیاسآ باقع ياهلاب نم زاورپ رود رکف يا

.دنسرب دوخ رفس ییاق لزنمرس هب ات دنیامیپیم كالفا لد رد ار هلاس نارازه هار هک منیبیم دوخ ینادواج یگدنشخرد اب ار ناگراتس

.هتخآ تسا يریشمش نم ناتسد يارب وت ةدنخ اریز دنخب تسا يراج نابایخ شرفگنس رب نم نوخ هاگان هب يدید رگا و

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-45

هفیطل و هلذب – دنمهرهب و ظوظحم – یتسس و لامهايدرمناوج و تّیمح – هلفس و میئل – رادناج و تایح يذ

ارجام ۀحوبحب – ماهرا ۀلص – ینیشن مه و تبحاصمینادردق و يرازگ ساپس – يوتحی ام مامضنا هب – فولأم تداع

؟تسا هدش هدیرفآ اههیارآ مادک »رانا تاقبط نوچ نوخ ز رپ شلد داب / یهب قیرط وت اب دهن وس کی هب هک ره« تیب رد-46

هیبشت ،هیانک ،هراعتسا ،ماهیاسانج ،بسانت ماهیا ،هیبشت ،هیانک

ریظن تاعارم ،هیبشت ،هیانک ،لیلعت نسحبسانت ماهیا ،هیبشت ،حیملت ،سانج

؟تسا هتفر راک هب »نیمضت – سانج – صیخشت – هیانک« ياههیارآ ۀمه هنیزگ مادک رد-47

»یمه دیآ نایلوم يوج يوب« شمیسن زکمیرب يدنقرمس كرت نادب رطاخ ات زیخ

»ماج بل نوچ روایب نادنخ بل«ماّیا روج زا یلد نینوخ رگا

مسبت نک مسبت تلاح ره هبمگ مغ و جنر بات و چیپ رد وشم

ماهدینش یناوج ثیدح نارگید زاشیوخ رمع هب مدیدن بابش ةولج نم

؟دراد یموهفم تبارق ریز ترابع اب تیب مادک-48

».مسر نارکیب يایرد نیا نایاپ هب يزور رگم ات مراذگ اپ ریز هدروآ هدیدپ ملاع راگدرورپ هک ار هچنآ و منیشنب داب ياهلاب رب دهاوخیم ملد«

کلف خرچ زا مشک ینوبز هک منآ هن نمددرگ مدارم ریغ را منز مه رب خرچ

دوش هزادنا و دح یب نامز و دح زا دهراودوش هزات ناهج ود ات وگب هزات نخس نیه

منطو ییامنن رخآ موریم اجک هبدوب هچ رهب مندمآ ماهدمآ اجک زا

نم هن و یناوخ وت هن امعم و فرح نیونم هن و یناد وت هن ار لزا رارسا
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؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تابیکرت رد-49

ـ لکش يدبنگ يانب و قاور ـ رهزداپ و قایرت ـ مهرم و دامض ـ شور و کلسم ـ يدنیاشوخان و هارکا ـ اورنامرف و عاتُم ـ رویز و هیلح ـ ینادرگيور و ضارعا«

»ماحرا ۀلص ـ يدنت و تروس ـ اتکی و قاط ـ متس و لواطت ـ یشوخرس و هعشن ـ يراکیب و تلاطب ـ دوصقم ياوصقلا تیاغ

کیودهسراهچ

؟تسا هدمآ ینابغاب تاحالطصا زا یکی هنیزگ مادک رد-50

سرغروانترّمعمزازتها

؟تسا تسرد بیترت مادک ،مینادرگزاب يداع ةویش هب ار ریز تیب يازجا میهاوخب رگا-51
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؟دوشیم طابنتسا تیب مادک زا ریز تیب موهفم-52

»تسا يد رد شگرم و داز ناراهب واکتسا یک زا غاب نیا هک دناد یک هّشپ«

دش ادیپان و دیدپ یسگم دمآ؟تسیچ ملاع نیردنا وت ندش دمآ

ار شیوخ نازخ لصف نارذگب ناراهب ردتایح ماّیا رد نک اراوگ دوخرب ار گرم

دش رّرکم لوا تعاس رد یگدنز ار ررشندید ناوتیم ایند راک ياهتنا زاغآ ز

تسه يزاغآ و یماجنا هک میناد هچ امتسا یکی ود ره ام نتفر و ندمآ ،ررش نوچ

؟تسیچ »زادناوترپ« ةژاو قیقد يانعم »؟زار ۀنیجنگ اجک و رکف اجک / زادنا وترپ دوبن وت فطل رگا« تیب رد-53

راکددمامنهرقیقدینارون

؟تسا هدش یفرعم تسرد رثا مادک مجرتم-54

ینیرحب یتسهم :دابرذآ مان هب ياهدنرپیفسوی نیسحمالغ :رعش و نم ناتساد

يزیورپ لوسر :هبنشود ياههصقيوترپ هبادوس :ینیمز ياههدئام

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم ةژاو يانعم تایبا هب هجوتاب-55

)قنور و رابتعا( ییادگ شتآ دنکیم رگ نازکییاور ار ممالک هد يزوس هب

)یگرزب( درد نورب و درد نورد يو رد یلددرورپ درد ینورد نک تمارک

)دمجنم( تسین لگ و بآ زا ریغ هدرسفا لدتسین لد تسین يزوس هک ار لد نآ ره

)ولهپ( هد نیشتآ ینایب ار منابزهن نیبج رب یقشع غاد ار ملد

؟دوشیم هدید ریز ياهتیب مادک رد بیترتهب »زاجم ،ماهیا ،مات سانج ،هیبشت ،لیلعت نسح« ياههیارآ-56

مزاونب و نزب یهاوخ هک برض ره هب وتشیپ رد تدارا و میلست رس مگنچ وچمه )فلا

یک رسفا و تسا هدنام ینخس مج تخت زداد یتابث یک نسح تنطلس هوکش )ب

تشادن دایرف هک تسین سک وت تسد زا هنرواجنیا ایادخ تسین ونش دایرف شوگ )ج

دیآیم رایسب رگم ممشچ رد بآ ،ور نآ زاادیپ دوشیم رتشوخ رای سکع بآ ردنا وچ )د

میاهدیدن ار مه ۀناخ و میاهیاسمهمشچ ود نوچ رای و نم هک رگن یگناگیب )ـه

فلا ،ب ،ـه ،د ،جفلا ،ـه ،ب ،د ،جج ،فلا ،ب ،ـه ،دب ،ـه ،ج ،فلا ،د
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؟تساهدش صخشم تسرد ًالماک هنیزگ مادک رد ریز تیب ياههیارآ-57

»تسوا رز رب وا ةدنشخب فک زک متس نآ / دوبن رگمتس چیه زا سک چیه نت رب«

بسانت ،هیبشت ،لیلعت نسح ،سانجهراعتسا ،بسانت ،صیخشت ،امنضقانتم

هیانک ،حیملت ،ریظن تاعارم ،صیخشتسانج ،هیانک ،زاجم ،هیبشت

هک دوب یتخس تبیصم و هاک ناج هودنا هچ دندوب هدش روانت یناتخرد نونکا دوب هدرک سرغ غاب رد شیوخ دورو ماگنه رد يو هک دنچ یلاهن« ترابع-58

؟دراد یموهفم طابترا تیب مادک اب ».دنک كرت ار زیزع ياشیا نیا مامت تسیاب یم درم نیا نونکا

ورد ماگنه و دمآ شیوخ ۀتشک زا مدایون هم ساد و مدید کلف زبس عرزم

دنروخب نارگید و میراکب اممیدروخ ام و دنتشاک نارگید

تخادرپ يرگید هب لزنم و تفرتخاس ون یترامع دمآ هک ره

میتشاک یمخت و میتفر ایلاحدهد رب یک یتسود تخرد ات

؟دوشیم هدید هیلافاضم هیلافاضم عون زا هتسباو ۀتسباو ود هنیزگ مادک رد-59

تسوزرآ مناوارف دنق هک بل ياشگبتسوزرآ مناتسلگ و غاب هک خر يامنب

تسوزرآ مناعنک فسوی بوخ رادیدمنز یمه اهافسا او راوبوقعی

تسوزرآ »مناجنرم شیب« هک تنتفگ نآ»ورب ،ارم ماجنرم شیب« زان ز یتفگ

تسوزرآ مناتسد متسر و ادخ ریشتفرگ ملد رصانع تسس ناهرمه نیز

؟دوشیم هدید ییالما طلغ دنچ ریز ترابع رد-60

هک یگیانمشد ببس هب ناموب کلم یبش يدندومن لاستما دقع و ّلح رد ار وا یحاون و رماوا و يدندوب وا تعباتم و نامرف رد همه هک دوب یکلم ار ناغاز نآ و«

».دمآ نوریب تسغاز و موب نایم

راهچهسودکی
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