


ادبیات فارسی دوازدهم فصل هفتم-پرواز-تستی

؟تسا هدماین »یعبت شقن« ،هنیزگ مادک رد-1

.تسا يرایرهش و اوشیپ زین ار ناگدنرپ ام

.دراد نایشآ دنلب یتخرد رب ،نیمز يور هوک نیرتدنلب ،فاق هوک سپ رد و تسا غرمیس شمان

.دننک رفس فاق هوک هب و دنهد همادا دوخ هار هب غرمیس بلط رد ات دنتخاس هدامآ ار دوخ و دنداهن وس کی اه هناهب

.دوبر رد باوخ ار یگمه و دنداتفا نیمز رب لاح یب يدیما ان و یگتسخ زا ناغرم

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترتهب ،ریز تایبا ةدشصخشم ياههژاو يانعم-2

؟مناوخن ارچ ،مناوخ ؟مناوخن تَهَم و ورس

دید یهاوخن بََعت یب بَرَط ،ماقم نیا رد

تسه هچره زا وش دیرجت ًالّوا

دَُوب انغتسا ّيداو نیا زا دعب

ییابق اب ورس مه ،یهالک اب هام مه

دیلپ و كاپ يارس نیا تسا دب و کین ياج هک

تسد رابکی وشب دوخ زا یهگناو

دَُوب انعم هن و ّيوعد ورد هن

يزاینیب ،یگتسباو كرت ،جنر ،يداش ،هنادرم دنلب سابل یعونيدنمزاین ،یگتسباو كرت ،جنر ،يرود ،هنادرم دنلب سابل یعون

يدنمزاین ،یگتسباو ،يداش ،جنر ،دشاب زاب ولج زا هک هنادرم دنلب ۀماجيزاینیب ،یگتسباو كرت ،یتخس ،رانک ،ابع یعون

؟تسا نافرع ياهيداو را کی مادک رگنایب »دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمج / دننک رد نابایب نیز نوچ اهيور« تیب-3

انف و رقفتریحدیحوتبلط

؟دراد ییانعم بسانت »یَمَر َهللا َّنِکل َو َْتیَمَر ْذِإ َتیَمَر ام َو« ۀفیرش ۀیآ اب تیب مادک-4

تباوص يأر دنک هشیدنا هچ زاب اتتفر اطخ هزمغ زا ملد رب يدز هک يریت

باقع رپ راچ وا رب هداهنبآ وچ ناکیپ ساملا ریت یکی

درخ لها دنیب رادنامک زادرذگ یمه نامک زا ریت هچ رگ

تسش زا دشب هک يریت زاب دیان هک دنچ رهظفاح هدش رمع دیآ زاب هک يآزاب

؟دنراد كرتشم موهفم »دنک یم نونجم قشع ياه هّصق / دنک یم نوخ رپ هار ثیدح ین« تیب اب هنیزگ مادک تایبا-5

سک ،هار نیز ناهج رد دماین او )فلا

تسا يا هدرم اجنیا زین تّنج تشه )ب

تفای هار یناوت یم ایرد هب نوچ )پ

فرگش ار هر نیا دیاب يدرم ریش )ت

سک ،هاگآ نآ گنسرف زا تسین

تسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفه

؟تفاتش دیاب ارچ منبش کی يوس

فرژ فرژ دصقم و تسا رود هر هک ناز

ت ،پت ،فلاپ ،بب ،فلا

؟تسا كولس و ریس ۀناگ تفه ياه يداو زا کی مادک رگنایب بیترت هب ،ریز تایبا رد »نیا« ریمض-6

انف و تسا رقف ّيداو نیا زا دعب«

تدیآ دیحوت ّيداو نیا زا دعب«

»اور نتفگ نخس اجنیا دَُوب یک

»تدیآ دیرجت و دیرفت لزنم

تفرعم ،انغتساقشع ،تریحانغتسا ،تریحتریح ،دیحوت
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ادبیات داستانى



؟دنراد مه اب ار »سکوداراپ و هیبشت« ياه هیارآ ،هنیزگ مادک تایبا-7

دیدپ دیآ قشع ّيداو نیا زا دعب )فلا

تسا يا هدرم اجنیا زین تّنج تشه )ب

تفرعم باتفآ دباتب نوچ )پ

فرگِش ار هر  نیا دیاب يدرم ریش )ت

دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغ

تسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفه

تفص یلاع ِهر نیا رهپس زا

فرَژ فرَژ ایرد و تسا رود هر هک ناز

ب ،فلاپ ،فلاپ ،بت ،پ

؟تسا موهفم مه تیب مادک اب » تفاتش دیاب ارچ منبش کی يوس / تفای هار یناوت یم ایرد هب نوچ« تیب موهفم-8

فرژ فرژ ایرد و تسا رود هر هک نازفرگش ار هر نیا دیاب يدرمریش

داتف نایاپ یب رحب رد یمنبشداتف ناج نارازه ایرد نیا رد رگ

زاب هّرذ کی زا دنام دناوت یکزار دیشروخ اب تفگ دناد هک ره

تسا هتوک یهار هک يرادنپن اتتسا هر رب ایرد هک سب ،یکشخ هک سب

؟دراد هراشا قشع هار ياه يراوشد و اه یتخس هب ،هنیزگ مادک تایبا-9

هاگیاج نیا دسر نوچ ناریح ِدرم )فلا

فرگش ار هر نیا دیاب يدرمریش )ب

داتف ناج نارازه ایرد نیا رد رگ )پ

سک ،هار نیز ناهج رد دمایناو )ت

هار هدرک مگ و هدنام رّیحت رد

فرژ فرژ دصقم و تسا رود هر هک ناز

داتف نایاپ یب رحب رد یمنبش

سک هاگآ  نآ گنسرف زا تسین

ت ،فلاپ ،بت ،بب ،فلا

؟تسا نآ ياه یگژیو زا یکی و بلط يداو هب دورو طرش ،هنیزگ مادک-10

نتخاب رد تدیاب اجنیا ،کلِمنتخادنا تدیاب اجنیا کلُم

داتف نایاپ یب رحب رد یمنبشداتف ناج نارازه ایرد نیا رد رگ

لاوز دریگ يا هتفه رد وا نسُحلامج بحاص سب تسه هچرگا لگ

هار هدرک مگ و هدنام رّیحت ردهاگیاج نیا دسر نوچ ناریح ِدرم

؟تسا تسرد بیترت مادک ،میبایب »سانج ،حیملت ،ضقانت ،هیانک ،ماهیا« ياههیارآ يارب ییاههنومن ،ریز ياهتیب نایم رد میهاوخب رگا-11

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

ار هدرم غارچ نشور ینکیم ناماد داب ابيرذگب نامارخ اجره هتخورفا خر نیا اب )ب

زادناباهش كوان نحم وید يوس هبتلد دیسر ناج هب ظفاح وچ خرچ روج ز )پ

شیوخ خیب ینکیم ینکیم رگوشیر قلخ لد یناوت ات نکم )ت

دش درس ام شتآک هنم گیددش درز تقرو اراهب هزات )ث

ت ـ آ ـ ب ـ ث ـ پپ ـ ب ـ آ ـ ث ـ تت ـ پ ـ ب ـ ث ـ آب ـ پ ـ آ ـ ت ـ ث

؟درادن دوجو ییالما طلغ تیب مادک رد-12

ییانس راوازس وت یلضف هدنیامن وتیمیحر وت یمیرک وت یمیظع وت یمیکح وت

دنغرا ریش هزرش نوچ شورخبهزرگ ياهدژا وچ يارگب

دنداهن مان شایم هک ناهاش لد نوخدش نایع كات زا و دمآ نیجا كاخ اب

بَئت دص ینامز ره دیآ تشیپبلط يداو هب ییآ ورف نوچ

؟دهد یم ناشن يروباشین راطع ریّطلا قطنم يونثم زا »غرمیس و غرم یس« ناتساد رد ار يداو تفه تسرد بیترت ،هنیزگ مادک-13

رقف ،دیحوت ،تریح ،انغتسا ،تفرعم ،بلط ،قشعرقف ،تریح،انغتسا ،دیحوت ،قشع ،تفرعم ،بلط

رقف ،دیحوت ،انغتسا ،تریح ،بلط ،تفرعم ،قشعرقف ،تریح ،دیحوت ،انغتسا ،تفرعم ،قشع ،بلط
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؟دنراد ییانعم طابترا رگیدکی اب تایبا مادک-14

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

:زجهب ؛دراد یموهفم تبارق ریز ِتیب اب تایبا ۀمه-15

»تسد راب کی وشب دوخ زا یهگناوتسه هچ ره زا وش دیرجت ًالوا«

نز ییافق ار ملاع ود وش ور کی هشیدنا نآ ردنز ییاپ تشپ ار سوه يراد سوه شیوکرس

نم لاب رجه شتآ یتخوسن رگا هآیمدیرپ تفصغرم وت لصو يوک رس رب

نتشیوخ ياقب منیبیم شیوخ يانف ردنم هک اپاترس تخوس مهاوخب تشیپ ناس عمش

مشچ هب مرآ رظن رد مراد هچ ره دشاب هچ رسمشچ هب مراپسب وت اب رس نم ز یهاوخ رس وت رگ

؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-16

. تسا هدش ضراعمالب يارآ سلجم هفیطل و هلذب و یفاّرح و ینابز شوخ رد

. تفرگ رارق زیم رس رب راقو اب و درک رازگرب ار یلومعم تافراعت تناتم لامک اب

. دنک يراذگ ساپس هبقرتم ریغ یگتسب لد و تّبحم زورب نیا زا تساوخ یم

. تسا هدمآ رد شندب بلاق روط نیا نم سابل هک هدرب راک هب يا هّقح هچ هک مدرک بجعت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب » دهده ،غرمیس ،سوواط ،لبلب ،يراکش زاب« ياههژاو زا کی ره نیدامن موهفم-17

کلاس ،یلاعتقح دوجو ،ریگهشوگ ياهناسنا ،دزم طرش هب ناگدننکتدابع ،دنرذگب دوخ ماقم زا دنناوتیمن هک یناسک

امنهار ،دنوادخ ياههولج ،دزم طرش هب ناگدننکتدابع ،ریگهشوگ ياهناسنا ،دنرذگب دوخ ماقم زا دنناوتیمن هک یناسک

دشرم وریپ ،اههدیدپ ،يرهاظ ییابیز هب هتسباو دارفا ،شاداپ دصق هب ناگدننکتدابع ،بلطهاج ياهناسنا

لماک ناسنا ،دنوادخ ياههولج ،شاداپ دصق هب ناگدننکتدابع ،يرهاظ ییابیز هب هتسباو دارفا ،بلطهاج ياهناسنا

؟تسا »دیحوت« يداو ةدننک نایب ،ریز تایبا زا کی مادک-18

نتخاب رد تدیاب اجنیا کلِم    نتخادنا تدیاب اجنیا کلُم

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ    وت ،دیواج  ۀیاس نارازه دص

دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمجدننک رد نابایب نیز نوچ اه يور

سک ،هاگآ نآ گنسرف زا تسینسک ،هار نیز ناهج رد دمایناو

؟درادن ییانعم بسانت رگید تایبا اب تیب مادک-19

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
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؟دوشیمهدید يرتشیب ياههیانک تیب مادک رد-20

شاب هناگیب ینعم و بیرغ نسح بلاطدرگم لبلب ره درگ و ریگم لگ ره نماد

دور اوه رب تدبلاک رابغ ادرفنیمز رب زورما يوریم هک ناشکنماد

كاخ رد هتفخ مشاب هک هگنآ تفگبكاپ ینک یک شرهم ز لد اتفگب

ار دوخ اپ و تسدیب نینچنیا مدرک شیوخ تسد هبلگ رد متشاد ییاپ هن رس رب متشاد یتسد هن

؟تسا هدرک فیصوت ار ینافرع كولس و ریس ۀناگ تفه ياه يداو زا کی مادک ،بیترت هب ،ریز تایبا زا کی ره رد رعاش-21

»تسین راگنا نامه یگیر نیمز ردتسین رابکی همه دش ملاع ود رگ«

»شیوخ ردص تقیقح رد دبای زابشیوخ ردق رب دوش انیب یکی ره«

»وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگوت ،دیواج ۀیاس نارازه دص «

تفرعم ،انغتسا ،انف و رقفانف و رقف ،تفرعم ،انغتساانغتسا ،تفرعم ،انف و رقفتفرعم ،انف و رقف ،انغتسا

؟دراد یموهفم تبارق ،ریز ِتیب اب تیب مادک-22

»دنکیم نابش دادیب همه نیاکتسین گرگ زا هلگ ار ام ّۀلگ«

لانب راز و يو روج زا هن كاخ رب يورتشذگب رس زا وت ِبآ نوچ دیوگ نم هب لِد

روخ رد تسین ارادم ملاح نیا ربرس زا تفر و بآ تشذگب ارم

دوب هریت هنب زا ناور بآ هکدوب هریخ همه متفگ هچ ره نخس

تسا تملظ نورد رد ناویح بآتسا تنحم رد و ندرم رد یگدنز

؟دراد دوجو ییالما طلغ .................. تیب يانثتساهب تایبا ۀمه رد-23

دش ادیپ يرد هدرپ نایگدرپ يا رذحلزا ناتسبش هب نودرگ ز تفر يربخ

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

دنسانشیم ار وت نابیرق مامت نوچدمآ رس یبیرغ لصف بوخ يا کنیا

يروناج عبط ژک ار وت تسین قوذ رگبرت و تسا تلاح رد برع رعش هب رتشا

؟تسا بسانم ،ریز تایبا یلاخ ياهاج ندرک لماک يارب هنیزگ مادک ياه هژاو-24

دوز ..................  نآ دندرک هگن نوچ

مامت ..................  دندید ار شیوخ

دوب ..................  نآ غرم یس نیا کش یب

مامت..................  ،  ..................دوخ دوب

غرم یس ،غرمیس ،غرم یس ،غرم یس ،غرمیسغرمیس ،غرم یس ،غرمیس ،غرم یس ،غرمیس

غرم یس ،غرمیس ،غرمیس ،غرمیس ،غرم یسغرمیس ،غرم یس ،غرم یس ،غرمیس ،غرم یس

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک تایبا رد »سانج ،هیانک ،زاجم ،هراعتسا ،هیبشت« ياه هیارآ تسرد بیترت-25

شیوخ ردق رب دَُوب انیب یکی ره )فلا

رظن شیپ تدیامنب نآ زا دعب )ب

سک هار نیز ناهج رد دمایناو )ت

رس هب رس رگید ناغرم نآ زا دعب )پ

تدیآ تریح ّيداو نیا زا دعب )ث

شیوخ ِردص تقیقح رد دبایزاب

رس و اپ یب يا يداو ار تفرعم

سک هاگآ نآ گنسرف زا تسین

ربخ یب یتشُم دنتفگ اهرذع

تدیآ ترسح و درد مئاد راک

فلا -ت -ث -پ -بت -فلا -ب -پ -ثفلا -ب -ت -پ -ثت -ب -پ -فلا -ث

:زجهب ؛تسا تسرد »یگمه« ،تسا هدمآ اهنآ لباقم رد هک اههژاو یناعم-26

)اشوک :ورمرگ( )زغن راتفگ :هفیطل()ششوپ :لُج( )راتفگ :تلاقم(

)نتفابمهرد :هدینت( )دمایپ :درواتسد()هاگهیکت :دامع( )هدنسب :تیافک(
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؟تسا ینافرع يداو مادک رگنایب بیترتهب ،تیب ره-27

مامت ددرگ نیبرارسا یکی اتمادم ددرگ مگ درم نارازه دص )فلا

دابم شوخ ششیع تسین شتآ هکناودابم شتآ زجهب يداو نیا رد سک )ب

یهت مه مراد قشع رپ یلد مهیهگآ مرادن مقشع زا نکیل )ج

تسین راگنا نامه یگیر نیمز ردتسین رابکی همه دش ملاع ود رگ )د

انغتسا ،تریح ،قشع ،تفرعمانف ،قشع ،بلط ،تفرعمتفرعم ،تریح ،بلط ،انغتساانف ،قشع ،تریح ،انغتسا

؟دراد دوجو ییالما طلغ دنچ ریز تابیکرت رد-28

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

؟دوشیمن تفای یعبت شقن هنیزگ مادک رد-29

ار )ناولهپ( وین متسر الب گنهنار ویگ یسک دنادن وت زا هب

هاش میب زا نت نازرل و درز ناخُرهانگ رپ ناور هوای ز رپ نابز

راکبان وت یتفرگ هشیپ هب )فارحنا( یگدندرگفلخان وت يداهن ساسا یتمدخ دب

ییارایب اهرویز هک یبوخ نانچ نتنیمیس وتار نایوربوخ مدرم دنیارایب اهرویز هب

؟دیباییمن »لدب« شقن يروتسد رظن زا هنیزگ مادک رد-30

.دوب قرغتسم قشم رد شتاقوا مامت اضر ازریم

.مدیدن یطاطخ لاح رد ار وا تقو چیه مدوخ نم

.درکیم قشم داتسا نآ دزن اضر ازریم مردارب

.تسا قیلعتسن هتسکش طخ راذگهیاپ ،دیجم هب صلختم یناقلاط دیجملادبع شیورد

؟درادن یناوخمه رگید ياهتیب اب تیب مادک موهفم-31

تسوت ز ام رد ادَص و میهوک وچ امتسوت ز ام رد اون و مییان وچ ام

يرامگیم مد یمد ره نم رب هکگناب نیا رد مروذعم وت يان منم

ادَص ار اهادن دیآ ام يوسادن ام لعف و تسا هوک ناهج نیا

اهگنهآ ۀتشررس دوب برطم ۀجنپ رداهگنچ رهاظ هب فک رد ياهتشررس رگا دنراد

؟دنتسه یناسک هچ ةدورس ،بیترتهب ریز تایبا-32

تسه هچ ره زا وش دیرجت ًالوا )فلا

؟مناوخن ارچ ،مناوخ مناوخن تهم و ورس )ب

تسد راب کی وشب دوخ زا یهگناو

ییابق اب ورس مه یهالک اب هام مه

یناتسیس یخرف ،یجیهال يریسايولهد لدیب ،یناهفصا فتاهيرهچونم ،راهب یقتدّمحمیناقاخ ،یجواس ناملس

؟تسا توافتم ریز ياههنیزگ زا کیمادک رد »و« عون-33

نتخآ ناوتن رب غیت و دروخ ناوت مخزتسود گنج رد هک وت اب میتخادنا رپس ام

نتخات ام ِرس رب دنکیم وا توقنتخادنا رد هجنپ ،قشع و میناوتن ام

تسوت رامخ شزونه و تسشن اپ ز مُخ نوچتسرپیم ِتسم نیا هک شاب تسد هب یقاس

نمجنا نارازه رد یعمش وت نوچتفاین و دیدرگ هناورپ نوچ لقع
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؟تسا هدماین نآ ربارب رد تیب مادک هب طوبرم يداو مان-34

)انغتسا( = تسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفهتسا يا هدرم ،اجنیا ،زین تّنج تشه

)دیحوت( = یکی ،رد هر نیا رد دشاب یکی ،نآیکدنا رگ ددع ینیب یسب رگ

)بلط( = نتخاب رد تدیاب اج نیا کلِمنتخادنا تدیاب اجنیا کلُم

)انف و رقف( = هاک گرب کی نیمز يور زا دش مکهابت یّلک لکو وزج اجنیا دش رگ

؟تسین ییالما طلغ هورگ مادک رد-35

يراچان و لاصیتسا ـ افصاب و هزن ـ شمارآ و هنینأمطیخوش و هلزب ـ يزاینیب و انغ ـ تسرپرس و مّیق

نیگمشخ و دنغرا ـ ییور بوخ و تحابس ـ رادناج و تایح يذهیشاغ رام ـ همانداهشتسا و رضحم ـ یمرشیب و تهاقو

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ياه هیارآ مامت »دیسر اجناک یسک دش شتآ قرغ / دیدپ دیآ قشع ّيداو نیا زا دعب« تیب دروم رد-36

ییارآ جاو ،امن ضقانتم ،هراعتسا ،هیبشتسکوداراپ ،سانج ،هیبشت ،داضت ،ماهیا

ماهیا ،ییارآ جاو ،هیبشت ،داضتبسانت ،امن ضقانتم ،هراعتسا ،سانج

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »؟یک ات )بیس( حافت یکی رب تعانق / )هناچ( نادخن ز بیس نیا تسا غاب نآ زا« تیب موهفم-37

يورسخ ،عمط يداهن وس کی وچيور شهاوخ هب ورسخ شیپ ارچ

؟زاب هّرذ کی را دنام دناوت یکزار دیشروخ اب تفگ دناد هک ره

)لسع( نیبگنا رحب قرغ تعانق زانیبب ناج نارازه و شورفم هکرس

تسا چیه تسد رد وزک ِهب نآ ارتتسا چیپ چیپ یعفا رام نوچ ناهج

؟دوشیم تفای اهتیب مادک رد بیترتهب »ماهیا و لیلعت نسح ،امنضقانتم« ياههیارآ-38

ار متام لخن يراب تسین ترسح کشا زا ریغ هب / دیآیم هیرگ دهاز ياهيزغمکشخ رب ارم )فلا

ار ملاع راب نتفرگرب اهنت تسا راوشد هک / مدرم رطاخ رب نارگ دشاب ناز هزور ياضق )ب

ار هناشن دناشن كاخ هب یشک ندرگ / ار هناد كاخ زا دروآرب یگداتفا )ج

ب ،فلا ،جفلا ،ب ،جب ،ج ،فلاج ،ب ،فلا

؟تسا هدمآ مود عارصم رد لّوا عارصم هیبشت زا نکر کی ،تیب مادک هیبشت رد-39

دَُوب انعم هن و ّيوعد ورد هندَُوب انغتسا يداو نیا زا دعب

دَُوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگدَُوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

تفص یلاع هر نیا رهپس زاتفرعم باتفآ دباتب نوچ

تسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفهتسا ياهدرم اجنیا زین تّنج تشه

؟تسا ناسکی »مالّسلاو دش مگ دیشروخ رد هیاس / ماود رب رخآ دنتشگ وا وحم« تیب موهفم اب هنیزگ مادک تایبا موهفم-40

تدیآ ،دیحوت ّيداو نیا زا دعب )فلا

مامت ِغرمیس دندید ار شیوخ )ب

دوز غرمیس نآ دندرک هگن نوچ )پ

انف و تسا رقف ّيداو ،نیا زا دعب )ت

وت ،دیواج ۀیاس نارازه دص )ث

تدیآ دیرجت و دیرفت لزنم

مامت ِغرمیس ،غرمیس دوخ دوب

دوب غرمیس نآ ،غرمیس نیا کشیب

؟اور نتفگ نخس اجنیا دَُوب یک

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدشمگ

پ ،ب ،فلاث ،پ ،بث ،ت ،فلاپ ،ت ،فلا

؟دیباییم ییالما طلغ هنیزگ مادک ياهبیکرت و اههژاو نایم رد-41

راضح تمصاخم و تبحاصم ،یتناما و هیراع ،ماحرا ۀلصمزب سلجم ِيروفیک و هئشن ،اوصقلا تیاغ ،هرهب و ظح

برطضم بسا ۀیش ،ترهاظم و تناعا ،زومت و رایاسلجم يرازگرب زا عانتما ،جوعم و جک و قالید ،یگفالک و بعت
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؟تساهدش هدیرفآ اههیارآ مادک ،)ریت :كوان( »تزیرنوخ ياهكوان ِتسد زا لقع تخادنا رپس / یک ات نتخادنا ناهن وس ره زا هزمغ گندخ« تیب رد-42

زاجم ،حیملت ،صیخشت ،هیبشتهراعتسا ،زاجم ،صیخشت ،هیبشت

هیبشت ،هیانک ،بسانت ،ماهیابسانت ،هیانک ،لیلعت نسح ،هراعتسا

؟تسا ناسکی »ًالماک« تیب مادک اب ریز تیب موهفم-43

»هب هتسب رد نابز رس دنامب اتایناقاخ يدش رس رد نابز زا«

شاب شوماخ نخس فال زا هیام يرادن نوچار شوماخ ۀتسپ دیامنیم اوسر هدنخ

وا نابز زا فرح یسک دزاسیم هک یلال نآ وچدیوگ یعّدم نم زا هک یبیع دوشیم ملامک

زونه نابز رب ییوت و نابز زا مداتفازونه نابز رد مأوت فرح و كاله متشگ

مدیدزد ماک رد نابز ات دش نامالاراد ناهجمقرف رب دیرابیم غیت ایوگ دوب ات نابز

.................. ۀنیزگ زج هب ؛دنزادرپ یم نافرع ياه يداو زا یکی یگژیو نایب هب تایبا ۀمه-44

یکی ،رد هر نیا رد دشاب یکی ،نآیکدنا رگ ددع ینیب یسب رگ

دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمجدننک رد نابایب نیز نوچ اه يور

داتف نایاپ یب رحب رد یمنبشداتف ناج نارازه ،ایرد نیا رد رگ

تدیآ دیرجت و دیرفت لزنمتدیآ دیحوت ّيداو نیا زا دعب

؟تسا تسردان تیب مادک لباقم ياه هیارآ-45

)هیانک ،زاجم ،هراعتسا( دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمجدننک رد نابایب نیز نوچ اه يور

)سانج ،هراعتسا ،هیانک( ؟زاب هّرذ کی زا دنام دناوت یکزار ،دیشروخ اب تفگ دناد هک ره

)هیانک ،زاجم ،صیخشت( دَُوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگدَُوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع

)ریظن تاعارم ،هیبشت ،هراعتسا( تفص یلاع ِهر نیا ِرهپس زاتفرعم باتفآ دباتب نوچ

؟درادن یناوخمه رگید تایبا اب تیب مادک موهفم-46

میناتسب نانکاشامت امدننک هویم هب رظن نامشچ گنت

میناریح عنص راثآ رد اميرگنیم صخش يامیس هب وت

ینیبن یلیل یبوخ زا ریغ هبینیشن نونجم ةدید رد رگا

تسا ییور و فلز رب نیمه تمشچ وزکتسا ییوکن نوچ یلیل هک یناد یک وت

؟تسا هدش هتفرگ راکهب يرتشیب ياههیانک تیب مادک رد-47

ار دوخ اپوتسدیب نینچنیا مدرک شیوخ تسد هبلگ رد متشاد ییاپ هن رس رب متشاد یتسد هن

رآرب تسد شکب غیت ،ناهج ز مدیشک اپتسا نم نوخ نتخیر تضرغ رگ افج زا

میراد ناتسلگ راوید رس راخ ِلاحلگ رد اپ و لگ ناماد ز هاتوک تسد

يرورس ِهاگتخت رس سپ زا دراد هتخت؟نما باوخ سک دنک نوچ تلود و ّزع ِریرس رب

؟تسین انغتسا يداو یگژیو رگنایب ،تیب مادک موهفم-48

یمنبش ،ایرد تفه دیامن ایرد نیا ردناکقشع يانغتسا شیپ دجنس هچ ظفاح ۀیرگ

لد ) يرای و کمک( راهظتسا هب نک دوخ ةدنب ملاع ود رهلام يانغتسا و تفای یهاوخن يدازآ کلُم

داتف نایاپ یب رحب رد یمنبشداتف ناج نارازه ایرد نیا رد رگ

هاک گرب کی نیمز يور زا دش مکهابت یّلک ،لک و وزج اجنیا دش رگ
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؟تسا گنهامه و ناسمه راثآ ۀمه عوضوم ،هنیزگ مادک رد-49

ریوک ،هیفامهیف ،يونعم يونثمتادیهمت ،ریوک ،ریطلاقطنم

نم لیا نم ياراخب ،ایلوالاةرکذت ،اناریتهیفامهیف ،قشعلاۀقیقح یف ،تادیهمت

؟تسا هدش هداد حیضوت تسرد و قیقد هژاو مادک-50

.تسا دنوادخ هب بّرقت و يویند روما زا ضارعا و ناهانگ كرت فوصت حالطصا رد :دیرجت

قاور ،فقس ،اتمهیب ،اتکی ،درف :قاط

نایناریا ياهنیمزرس هژیوهب ،دنشاب برعریغ شنانکاس هک ییاهنیمزرس :مجع كولم

یعارز ياهنیمز لوصحم زا لصاح ياهدمآرد شیازفا :تیالو عافترا

)رییغتاب( ؟تسا »موظنم ،موظنم ،روثنم ،روثنم« بیترتهب راثآ مادک-51

نونجم و یلیل ،اهزور ،ماهدنز نم ،راویدتادیهمت ،يردیح ۀلمح ،دابرذآ مان هب ياهدنرپ ،رادید هس

یشرع ةراوشوگ ،دیشروخ ۀناخ هب يرد ،هیف ام هیف ،هماندابدنسدیحوتلارارسا ،داهرف نیریش ۀّصق ،سیراپ ات زیراپ زا ،قشعلاۀقیقح یف

مادک رد نآ زا دعب يداو مان ،دشاب هناگ تفه ياه يداو زا یکی رگنایب »دوب شکرس و هدنزوس ،ور مرگ / دوب شتآ نوچ هک دشاب نآ قشاع« تیب رگا-52

؟تسا هدمآ هنیزگ

تریحدیحوتقشعتفرعم

؟تسا ریمض ،هنیزگ مادک رد ،»نیا« ةژاو يروتسد عون-53

فرژ فرژ ایرد و تسا رود هر هک نازفرگش ار هر نیا دیاب يدرمریش

سک هاگآ نآ گنسرف زا تسینسک ،هار نیز ناهج رد دماین او

تدیآ ترسح و درد مئاد راکتدیآ تریح ّيداو نیا زا دعب

دوب غرمیس نآ غرم یس نیا کش یبدوز غرم یس نآ دندرک هگن نوچ

؟تساهدش انعم تسرد هژاو مادک-54

.ریجنز ياههقلح زا ياهتشر اب زرگ لکش هب و نهآ سنج زا هناخروز رد ياهلیسو :هداّبک

.دوشیم سلجم قنور ببس و دیوگیم نخس هک دشاب یسک اهنت عمج رد هک نآ :ارآسلجم

ندش اهنت و قلخ زا نتفرگ هرانک ؛ادخ نتسناد هناگی و ندرمش درف :دیرفت

.دنزاسیم ... و قاور ،هزاورد يور ای لپ ریز هک حطسم ياهزاس :قاط

؟ تسا هدش رکذ یتسرد هب ، هدش صّخشم تمسق ینعم ، هنیزگ مادک رد-55

رکذ لباق ریغ ءیش نآ : دیدرگ دیدپان نایاقآ مکش ناتسروگ رد ) زاغ نآ (ً اروکذمً ائیش نکی مل ناکو

هدز تفگش دوجوم : دش دراو ملایع هک مدوب باجُع ُءیش و بایمک قولخم نیا ياشامت لوغشم

نآ ياضعا رگید : تسب شقن يداتسا ياقآ تروص يور رب ، هب ّقلعتی ام و فک و چم تّیعم هب وگاعد تشگنا جنپ

هدش هکت هکت : هدش تفص سکرک تعامج نیا ۀمعط يرُخا دعب ۀعطق و تخل تخل منوگلگ زاغ هک مدید

؟تسا ینافرع كولسو ریس لحارم زا کی مادک فیصوت رد ،»شیوخ ردص تقیقح رد دبای زاب / شیوخ ردق رب دوش انیب یکی ره« تیب-56

رقفدیحوتتفرعمبلط

.................. ۀنیزگ زج هب تسا ناسکی »وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ / وت ،دیواج ۀیاس نارازه دص« تیب اب اه هنیزگ مامت موهفم-57

یکدنا اجنآ دندیسرن شیبیکی ،ات نارازه دص زا تبقاع

وت نم ای ینم وت هک مطلغ ردناکدرک اتکی نانچ وت اب ارم ،قشع نیا

دوب غرمیس نآ ،غرم یس نیا کش یبدوز ،غرم یس نآ دندرک هگن نوچ

ارم دیاب یم راد و نامسیر شوخ ایلاحمدش قح اپارس و قشع زا مدیشون يا هعرج
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؟تسا هتفر راک هب يرتشیب »هیبشت« ۀیارآ تیب مادک رد-58

تدیآ دیرجت و دیرفت لزنمتدیآ دیحوت ّيداو نیا زا دعب

تسا يا هدرسفا خی وچمه خزود تفهتسا يا هدرم اجنیا زین تّنج تشه

تفص یلاع ِهر نیا رهپس زاتفرعم باتفآ دباتب نوچ

بََعت دص ینامز ره دیآ تشیپبلط يداو هب ییآ ورف نوچ

؟تسا ناسکی و كرتشم رگیدکی اب تیب ود مادک موهفم-59

دننک رد نابایب نیز نوچ اه يور )فلا

وت ،دیواج ۀیاس نارازه دص )ب

هاگیاج نیا دسر نوچ ناریح درم )پ

مقر شناج رب دیحوت دز هچ ره )ت

دننک رب نابیرگ کی زا رس هلمج

وت ،دیشروخ کی ز ینیب هدش مگ

هار هدرک مگ و هدنام رّیحت رد

مه زین مگ وا زا ددرگ مگ هلمج

ت ،پت ،بفلا ،پب ،فلا

؟تسا هتفای شهج ،هنیزگ مادک رد هدش صخشم ۀتسویپ ریمض-60

بََعت دص ینامز ره دیآ تـشیپبلط ّيداو هب ییآ ورف نوچ

تدیآ ترسح ود رد مئاد راکتدیآ تریح ّيداو ،نیا زا دعب

نتخاب رد تدیاب اجنیا کلِمنتخادنا تدیاب اجنیا ،کلُم

رس و اپ یب يا  يداو ار تفرعمرظن شیپ تدیامنب نآ زا دعب
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