


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل پنجم-پرواز-تستی

؟دراد دوجو هبش هجو هنیزگ مادک رد-1

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

يدش ادج نم زک یتشگ هِک ۀتسویپيدش اجک منادن يورهام كرت يا

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

دشاب يرگید يانمت و يار هنوگچدشاب يربلد هرهچيرپ وت نوچ هک ارم

؟دوشیمن تفای هنیزگ مادک ياههیارآ ریز رعش رد-2

».دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیم /دیما شقنلگ اهمشچ رد تمراکیم /...هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم !هنایشآ رد نیمغ غرم يا ،رظتنم يا«

يزیمآسح - داضترارکت - صیخشتهیانک - بسانتهراعتسا - هیبشت

.تسا ناسکی مه اب    ..................  هنیزگ زج هب اههنیزگ همه موهفم-3

مناهن ّرس زا دهدیم ربخ هراسخر گنرمنابز هب دیآرب هکنآیب وت قشع نخس

منایب هب تجاح هچ تسنایع هک میوگ زابملاح یناشیرپ ز ملانب هک میوگ هاگ

لوقع لها شیپ شاف نکم قشع زومرظفاح نک شومخ و زاسب قشع درد هب

شیوخ زار درک نایع کشا دوب زامغقشع ناشن مشوپب قشع قلد هب متفگ

؟تسا ینعم مه ریز ترابع رد نآ ینعم اب » بیرغ « هژاو ینعم تیب مادک رد-4

» تسین بیرغ هلمح يوب صیخشت  امش يوق هّماش زا «

شرفس زا دسرب تمالس هب مبیرغ رگاههدکیم هژم هب میورب هک مدرک دهع

دوب هتفرگ اهنت و هدید بیرغ ار واکنآ زا تشکب تقشع مغ ار دیبع نیکسم

ناتسم يالوم نم هک دمآ لقع هکتسا بیرغ نیا دنلقع يالوم همه

دیرگ نطو زا رود اجکره يدنمدرد و بیرغمیرگ وا يوک زا رود و هودنا زا مه نم منیشن

.  .................. هنیزگ زج هب دنراد ییانعم بسانت ریز تیب اب اههنیزگ همه-5

» هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت «

دننک ابق شرویغ ناردارب مسرتمفسوی يوب وا زا دیآ هک ینهاریپ

ییآ رازاب هب وت نوچ دنکش فسوی خرنییآ رازلگ هب وت نوچ دوش راز لُگ راک

تخادنا نایمرد وت فلز تیاکح ابصدزیم هرگ دوخ لوتفم هرط هشفنب

تسام هچ رد هداتف يرصم فسوی رازهدیوگ یم هچ وت نادخنز بیس هک نیبب

؟درادن ییانعم بسانت ریز تیب موهفم اب تیب مادک-6

»وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب ردمیدرپس ناج رگا زیخرب ،زیخرحس میسن نیا اب«

رذگرد دب زا نک یکین همه ابرمشیم تمینغ یکین تصرف

دنامیم نیمه تبقاع هب وت زا نوچنک یکین سک همه هب یناوت ات

تسین رادیاپ ناهج هک نکم ییوکین زجاهراک ز دنامن تشز و کین مان زج

راخ راخ ياج و شاب لگ لگ ياجوکین ناکین اب و شاب دب نادب اب
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؟دراد ییانعم بسانت ».دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس همخز ره شاداپ« ترابع اب تیب مادک-7

ششخب رز میرک ناک وچمهافج هب رگج تدشارخب هک ره

راثیا ناج و ادف رس منکن را ملیخبيرتزیزع نم ناج زا و نم رس زا وت

راتفگ هب و رادرک هب راکوکن قلخ ابشخباطع تسا يدرم و هشیپ اخس تسا يدرم

راثیا رتفیرظ نایادگ زکراذگب قح هار هب  يراد هچره

؟درادن یموهفم تبارق ریز ترابع موهفم اب تیب مادک-8

».دنک راثیا نیریش دنچ ياهویم وت میرک ياهتسد ار یگنس همخز ره شاداپ«

ششخبرمث دنز تگنس هکرهنکف هیاس تخرد زا شابم مک

راخ راخ ياج و شاب لگ لگ ياجوکن ناکین اب و شاب دب نادب اب

رذگرد دب زا نک یکین همه ابرمشیم تمینغ یکین تصرف

ششخبرز میرک ناک وچمهافج هب رگج تدشارخب هک ره

؟دراد یموهفم بسانت  »ٌءَايْحأ َْلبً اتاَوْمأ ِهللا ِليِبَس یِف اُولُِتق َنِيذَّلا ََّنبَسَْحتَ ال َو«  ۀیآ اب تیب مادک-9

ار مان دنک هدنز ریخ رکذ شبقع زکتسیز مانوکن هکره تفای دیواج تلود

دنامب راک نیا رد هک مدینشن سک نادواجتفر قشاع دبا هب ات لزا زک نم لد زج

نک رتوبک ارم تلاصو يوزرآ ردبش کی ،لد زیزع يا َماوت قشع دیهش

تسوا ۀتشک هک یمدآ تسا دبا ةدنز هکتسود بلاط ياپ هب دشابن زارد رفس

؟درادن هراشا یهاشمتس تموکح نارود هب ،تیب مادک-10

وت و نم راهب يوب غاب زا دیآیم زورما وت و نم راب و گرب مغ ،تسود يا تخوس رگا زورید

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغدرد و مغ ياههچوک رد ،درس خزرب نآ رد اجنآ

وت و نم رادهنییآ ،تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

وت و نم راهب کنیا میناوخب لگ اب زیخربام ییافوکش لصف تسوت و نم لصف لصف نیا

؟درادن ییانعم بسانت تیب مادک اب ریز تیب-11

»ار هناخ غارچ لوا دشکیم اناد دزدار هنازرف لد شوه درب دیآرب نوچ قشع«

شوه تقاط و دربب مربص و لقعدیلانیم حبص هب یغرم شود

یتیالو ردنا هشداپ ود دوب اغوغتسین لقع ياج دنز همیخ قشع هک اجنآ

دنک رب ربص خیب و دمآ قوشتشادرب لقع مسر و دمآ قشع

دوش رتوبک دیص زاب هک مدینشن نمدرب جارات هب قشع ار دنمدرخ شوه

؟تسین تسرد هدش صخشم ةژاو يروتسد شقن هنیزگ مادک رد-12

)دنسم( وت و نم راظتنا رد اجنیا تسا رابیوج دصناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ

)لوعفم( وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغدرد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ

)داهن( وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب ردمیدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب

)داهن(وت و نم راهب يوب غاب زا دیآیم زورما وت و نم راب و گرب مغ تسود يا تخوس رگا زورید
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؟دوشیم تفای هنیزگ مادک رد »يدازآ ،یگنادواج و گرم ،تداهش ،یتسرپنطو ،متس و ملظ يریگارف« میهافم ساسا رب تایبا تسرد بیترت-13

میدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب )فلا

تسام ییافوکش لصف تسوت و نم لصف لصف نیا )ب

درد و مغ ياههچوک رد درس خزرب نآ رد اجنآ )ج

ددرگ هدرسفا هلعش نیا رادنپم )د

مرارقیب و مباتیب مراودیما دور نوچ )ه

وت و نم راگدای لگ تسود يا دنامیم غاب رد

وت و نم راهب کنیا میناوخب لگ اب زیخرب

وت و نم رات نامشچ دیدیم هچ ایآ بش زا ریغ

نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هک

وت و نم رارق ياج ایرد يوس موریم نم

ب -ج -فلا -د -هفلا -ه -ب -د -جد -ج -ه -ب -فلاب -ه -فلا -د -ج

؟دوشیمن تفایرد ریز تیب زا موهفم مادک-14

» هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسوی دشک یگدنمرش و دنیبب  ار )دیهش( وت مسرت «

دیهش ییابیزفسوی ییابیز

دیهش لباقم رد فسوی ییابیز  صقنفسوی ترضح ییامندوخ و يرگهولج

؟تسا هدماین یلعف عون هچ ریز نتم رد-15

مورب متسناوتن نم مه زاب اما . دیهدیم روتسد هک دیتفگ دیدش ینابصع امش . متسناوتیمن ، اقآ دشیمن اّما دیتفگ ار همه .مورب هک دیتفگ ، دیتفگ مه ار نم «

».مدوب هدرک قرع و دیزرلیم مبلق دوب هدش تسس میاهاپ . اقآ متسناوتن نم اما دنتفر هیقب . دنتسناوت هیقب

يرارمتسا یضاميرابخا عراضمدیعب یضامیلقن یضام

؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد »تسا« لعف-16

وت و نم راظتنا رد اجنیا تسا رابیوج دصناراب تمس ایب نم اب تبرغ و میرابغ قرغ

دش دهاوخ نآ زا و هار نیا زا دمآ غاب هب هکتبحص شدیرمش تمینغ تسا زیزع لگ

ارم سرج ناغف تسا سب ازع رهبدوخ نیشن لمحم مغ زا مریم هک يزور

)نیشن مه( بحاصم رایغا هب هدیدرگ هک هنوگ نیزتسا لاحم رای زا نم مزب ندش نیگنر

؟تسا توافتم اههنیزگ ریاس اب هنیزگ مادک رد »ت« لصتم ریمض يروتسد شقن-17

تیاور هدراهچ رد یناوخب ربز نآرقظفاح ناس هب دوخ رگ دایرف هب دسر تـقشع

دربب انعر لگ تداب هک زور نآ زا هآمنیب یم تربخ یب نارخ ز انابغاب

راقنم ز رکش تـیلاخ ادابمرارسا يایوگ یطوط يا الا

ياهدش اهناج هنتف لد تفآ نم هامياهدش ابیز و ییاشامت هچ هو تـمدید

؟دوشیمن تفای یلعف عون هچ ریز نتم رد-18

ات دوب هلصاف ردقچ رگم .دوبن ینشور نتخورفارب ياج دیدوب هتسشن امش هک اجنآ .دیناوخیم ظفح زا هک دوب ادیپ .مه ظفح زا دیدناوخیم لیمک ياعد «

».دسریم نایاپ هب دراد زاین و زار هک دوب ادیپ ناتنحل زا .نمشد ياهورین

یمازتلا عراضمدیعب یضامرمتسم عراضميرابخا عراضم

؟درادن دوجو »هتسباو هتسباو« هنیزگ مادک رد-19

.تسا هدوب نم راک رابریت نآ مادهنا هک دیاهدیمهف هکنیا زا مدرک قشع

.متفر هناشن درک یم اپ هب شتآ رتشیب هک ار زیرکاخ تمسق نآ

.مدرکیم ناتیادیپ تسیابیم امش يادص در زا .مدنامیم ماکان مدرک یمن ادیپ ار امش رگا

.مناسرب رگنس هب ار مدوخ داب و قرب لثم مراذگب امش ياپ ياج اپ هک مدرک یعس رود نادنچ هن ياهلصاف اب نم

.تسا .................. تایبدا ةزوح رد ..................  زا يرثا ایراماتناس-20

یناتساد - ینامحر اضر دمحمیناتساد - يدابآ فطل یناملس یسیع

یمالسا بالقنا - ینیسح نسح دیسیمالسا بالقنا - یعاجش يدهم دیس
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؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد بیترت هب هدش صخشم ياه لعف نامز ریز نتم رد-21

یلو دیشاب هتفر ههبج دادیم لامتحا .دیا هدزن رس مه ناتقوقح نتفرگ يارب تفگیم و ربخ یب . اقآ دیا هتفر ، دیاهداد هک ار موس ثلث تارمن تفگیم ریدم «

».تشادن نیقی

هداس یضام ، یمازتلا یضام ، رمتسم یضام ، هداس یضامهداس یضام ،یمازتلا عراضم ، يرارمتسا یضام ، یلقن یضام

هداس یضام ، یمازتلا یضام ، يرارمتسا یضام ، یلقن یضاميرابخا عراضم ، یمازتلا یضام ، يرارمتسا یضام ، هداس یضام

؟تسا تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم تاملک شقن-22

»هانپ وت شوغآ هب مرگگرم هدروآترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل«

تفص - لوعفم - دنسم - داهندیق - داهن - داهن - دنسمتفص - داهن - دنسم - داهندیق - داهن - دنسم - دنسم

؟تسا تسرد ًامامت ۀنیزگ مادک رد هدش صخشم تاملک شقن-23

هاچ ز نورب دیاین چیه هک وگب فسویدشک یگدنمرش و دنیبب ار وت مسرت«

دیق - دیق - ممتم - لوعفمتفص - دیق - ممتم - دیقتفص - تفص - ممتم - لوعفمتفص - دیق - داهن - لوعفم

؟تسا رتشیب اههیانک دادعت هنیزگ مادک رد-24

.تسا هدوب نم راک راب  ریت نآ مادهنا هک دیا هدیمهف هکنیا زا مدرک قشع مدروآ رد لاب  ، مدرک قوذ یفرط زا

.دیدش شوماخ و دیدز ادص ار نامز ماما رگید راب کی و دیتفگ یم نیتداهش امش

.مشاب هتشاذگ اپ  ریز ار امش فرح هدرکان يادخ متساوخیمن  ، متشادن مرادرب مدق زا مدق هکنیا توق  ، دوب هدش تسس میاهاپ  ، دوبن مدوخ تسد

.مدیود امش تمس هب و مدش هدنک اج زا ، درکیم مرگ ار ملد دیشاب هتخانش ارم هکنیا رکف

؟دراد  ییانعم بسانت ریز تیب اب تیب مادک-25

» هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش «

مناهن رس زا دهدیم ربخ هراسخر گنرمنابز هب دیآ  رب هکنآ  یب وت قشع نخس

وت ياوه دوشن مکرسز یلو دورب رسوت يافج زا رتشیب نم يوزرآ وت هب يا

ادیپ دوش رشحم فص رد نوچ وا قشع دیهشنیگنر ینعم زا رشح ناوید نت رد ناج دنک

دیهش يا ایند هب منیبیمن وت زا رت  هدنزمدع زا یلاخ گرم دش وت میلست یگدنز

؟درادیموهفم تبارق تیب مادک اب ریز ترابع-26

» .دوش طلسم امش رب يا هتساوخ و لیامت چیه دیراذگن دیشاب طلسم ناتزیچ همه رب هشیمه «

تسا دازآ دریذپ قلعت گنر هچ رهزدوبک خرچ ریز هک منآ تمه مالغ

بلط رادیب هدید بش لد رد نیمه وتتفای یباوخ  یب هب رادیب تلود ناوتیم

یهن دودو رب رد رگد نآ ویهن دوجو رس رب مدق کی

نارگد زا يدماین دوخ وت هب تبونيدوب ییافو رگا ناهج عبط رد

؟تسا هدمآ یتسرد هب هنیزگ مادک رد »جیسب ـ ماگل ـ نابنا ـ قذاح ـ هریخ« ناگژاو ینعم-27

ششخب ـ بسا هنهد ـ بانط ـ رهام ـ هتشگرسششخب ـ بسا نیز ـ هسیک ـ رهام ـ ریحتم

ندرک مهارف ـ بسا نیز  -مرچـ بانط ـ هتشگرسندرک مهارف ـ بسا هنهد ـ هسیک ـ رهام ـ ریحتم
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؟تسا هدمآ تیب مادک رد ریز تارابع موهفم-28

».داتفا يراک نامیارب نیم ات هدزناپ نیمه اسب هچ !یچیه زا هب یچاک :دناهتفگ میدق زا ؟نم ردارب ،يدید هچ ار ادخ«

يوج نتسب ناوتن دش رپ وچ هکدنبب همشچ رس ز بآ میلس يا

دشاب ناگیار دنبایب نوچدشاب نارگ هتفایان بآ

رانک رب يزیر يور بآ هک هبنیمز رب يزیرب رگ ار دوخ نوخ

دیشچ دیاب یگنشت ردق هب مهدیشک ناوتن رگا ار ایرد بآ

.دراد دوجو ضقانت ..................  تیب زا ریغ هب اهتیب ۀمه رد-29

مدرک ناشیرپ فلز نآ زا تیعمج بسکنم هک ماک بلطب تداع دمآ فالخ زا

میاهدش ناشیرپ فلز نآ هعومجم ز اتدمآ عمج ام یناشیرپ بابسا همه

تسیچ هک دنادیم درس هآ تسا هدوب ار هک ره)ار( گنس نورد دزادگب هک يدرس شتآ

یتسه هک نانچمه وت و دنیآ و دنور نارگددتفا تبیغ و روضح هک یباتفآ لثم هن وت

.دوشیم تفایرد ..................  ۀنیزگ يانثتسا هب اههنیزگ ۀمه زا ریز تیب موهفم-30

»وت و نم راگدای لگ ،تسود يا دنامیم غاب ردمیدرپس ناج رگا زیخرب زیخرحس میسن نیا اب«

درب یکین يوگ هک سک نآ کنخدرُم دیابب یمه نوچ دب و کین

سک چیه رب کین و دب دنامنسب و تسا هناسف نوچ رس هب رس ناهج

تایح ماّیا رد بئاص نک بسک یکین مانتسین مان زج ناگتفر زا اج هب دنامیم هچنآ

رذگرد دب زا نک یکین همه ابرمشیم تمینغ یکین تصرف

؟تسا تسرد هنیزگ مادک مینک بترم میهاوخب »هراعتسا ـ بسانت ماهیا ـ بسانت ـ سکوداراپ« ياههیارآ هیاپ رب ار ریز تایبا رگا-31

دوز حبص ،دیشروخ ندید هب دمآ هام )فلا

ترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل )ب

دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش )ج

کیپ مادک ایآ دسریم تسد رود زا )د

هام غارس بش رس تسا هتفر دیشروخ

هانپ وت شوغآ هب مرگ ،گرم هدروآ

هاوگ تندرگ گر ،قشع هاگداد رد

؟هاگن ینکیم اجک هب ،فرش ملسم يا

د ـ ب ـ فلا ـ جج ـ د ـ ب ـ فلاج ـ فلا ـ د ـ بج ـ د ـ فلا ـ ب

؟تسا هدمآ تسرد  ..................  ۀنیزگ يانثتسا هب  » تلاطب ، امغی ، للعت « ناگژاو ینعم اه هنیزگ ۀمه رد-32

نالطب ، نارگلواپچ ، للعیلهاک ، تراغ ، ندرک یهاتوکیگدوهیب ، لواپچ ، نتفرگ هناهبيراکیب ، جارات ، لامها

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »رهوگ ،تبرغ ،هیعاد ،زیلاپ« ياههژاو فدارتم-33

شیوخ لصا زا دنام رود وک یسکره )فلا

زگره هک مغ راخ اب نک وخ بیلدنع يا )ب

مادک ام ریبدت توق و میتسیک ام )ج

يرود كاخ زا يرود اهگنسرف وت )د

شیوخ لصو راگزور دیوج زاب

دیاین ناتسوب نیز تورم لگ يوب

مینک ردق و اضق عفد ياعدا ات

یناد هچ رس رب كاخ نم درد وت

فلا -ج -د -بج -فلا -ب -دفلا -د -ج -بد -ب -فلا -ج

؟دوشیم هدید ریمض شهج ترابع مادک رد-34

مرگ شیانشآ ثیدح نانوچ شمد

هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم !هنایشآ رد نیمغ غرم ،رظتنم يا

دیشروخ ناراب اههدید رب تمرابیم دیما شقن لگ اهمشچ رد تمراکیم

دزیریم قلخ نوخ تناگژم و يوریم
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؟تسا هدش ینعم تسرد ًامامت هنیزگ مادک رد »ّلت ،لیامح ،ّهلذ «ناگژاو-35

اههّپت -ظفاحم -لیلذهّپت ،بانط ،زجاعهتشُپ -ظفاحم -هراچیب و زجاعرتسکاخ ،هدنرادهگن ،هتسخ

.................. ینعی بیترت  هب  » اروام ، بیرغ ، لیامح ، هفالک «-36

رترب ، انشآان ، ظفاحم ، تحارانرترب و الاب ،رود ،ریشمش دنب ،روجنر

ینابیتشپ ، هنابیرغ ، ریشمش دنب ، تحارانرس تشپ ، بیجع ، هدنرادهگن ، نارگن

؟درادن دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-37

.مدرکیم بیقعت یکیرات رد ار امش هبش نتفرگ میلعت يارب اهنت و اهنت

.درکیم مزح دوخ رد ار شمالک کشخ اما هناکدوک يادص نآ بیهم يادص

.دندوب هدش ّهلذ نآ تسد زا راگنا دندوب هداتسیا یکاخ لت يالاب رب هک اههّچب

.درک دعاقتم ار امش تبقاع و دادیم سامتلا يوب نم ياهرارصا یلو دنتفریم هرفت و دنروآیم هناهب و دنتفریذپیمن

؟تسا بسانم یلاخ ياج يارب تغل مادک يالما -38

)تباوث( .................. يأر دنک هشیدنا هچ زاب ات تفر اطخ هزمغ زا ملد رب يدز هک يریت

)هطرو( نیبب افج لها تبوقع .................. رد دنرشحم ناعیفش هک ار شیوخ دالوا

)محرم( دورنیم رثا و میداهنب .................. دنچ لقع و ییابیکش هب ار تمغ ریشمش مخز

)هّجز( دوب رجنخ لثم شهاگن و / دیرابیم .................. شیادص زا لاّقن درم

.................. ینعی بیترت  هب  » وغ ، بیرغ ، هرفط ، هماش «-39

بوشآ ، هناگیب ، یتسس ، ییایوب سحاغوغ ، بیجع ، هناهب ، مامشتسا

ادص ، هبیرغ ، يراددوخ ، مامشتسادایرف ، بیجع ، للعت ، ییایوب سح

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-40

هار هب دش هریخ یمد و تفرگ بل ز ار ینهبش نآ و نایاپ هب تفر هنارت مک مک

دنز رپس رب ار وت تساوخ هک اهریت نآتسشن رگج رب ار وت مصخ هک ادخ رکش

رپسهر و نز هرفط شوحو و عابس وچ نمشورخ رد عبسو شحو ،شوج هب اج نآ رد وید

بالگ هب دیوشب يور و رس زور ره هچرگبیرغ رادید ز هتسش دوشن تبرغ درگ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترتهب »ییارآجاو ،حیملت ،صیخشت ،سکوداراپ ،هراعتسا« ياههیارآ-41

هاگلتق لادوگ مسجم هضور ياتسا هتفهن تمشچ هب هوکش البرک کی )فلا

هاگن ینکیم اجک هب فرش ملسُم ياکیپ مادک ایآ دسریم تسد رود زا )ب

هانپ وت شوغآ هب مرگ گرم هدروآترخآ ياهسفن تسا یگدنز زیربل )ج

هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رددنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش )د

هام غارس بش رس تسا هتفر دیشروخدوز حبص دیشروخ ندید هب هدمآ هام )ـه

ـه - ب - د - ج - فلاب - د - ـه - ج - بد - ج - ـه - ب - فلاد - ب - ـه - ج - فلا
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؟دراد بسانت رگیدکی اب تیب ود مادک-42

ریمض ّرس زا دهدیم ربخ هراسخر گنرتسین یناشیرپ لاح ارم هک میوگب رگ

نایب دهاوخن حرش ار قاشع يوعدتساوگ شراز هلان ،لیلد شدرز هنوگ

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

باذع تیاغ ؟دُوب هچ نانمشد ز تمحردروآ تمحر نم هدید بآ رب نمشد

تسود نآ زا نامرف و هدنب نآ زا میلستدرورپب ای دشکب ار هدنب تسود رگ

ارادم نانمشد اب تّورم ناتسود ابتسا فرح ود نیا ریسفت یتیگ ود شیاسآ

ار ام وت ياشامت ،ریس ناهج ود زا درکلوا ندید رد هک دوب يرضحام نیا

؟ییابرب رگید هک دنام یلد رهش همه رداشامت و يوج بل و تسا عامس و ارحص زور

.تسا ناسکی اههنیزگ ریاس رد .................. ۀنیزگ يانثتسا هب »گرب« ةژاو ینعم-43

میشاب نوراق رز و گرب قشاع ارچ اممیرون فیرح وت تخرد ز یسوم وچمه

مریم ناتسلگ ورس نآ هیاس رد کنوچدیور مکاخ ز گربدص لگ نارازهدص

مرارقیب گرب وچ هک ناج يا تسوت بیس یپهدیرد اهبیج همه اج نیا تسوت بیج یپ

وت ناویح همشچ رب رمث و گرب دنک یتسمرت خاش دبوک وت اب اپ رجش دزومآ وت زا صقر

؟دوشیم تفای ییالما طلغ تیب مادک رد-44

دوب زیلاپ و غاب و نشلگ زا رپدوب زیوالد یتشهب نوچ ناهج

نمیشن ردنا زاب ردق دریگنتبرق هب زج مدرم درم ددرگن

روآ مخز همخز یب دلان اجک ز طبربيراز رد و هلان رد نمؤم دش طبرب نوچ

هدیبسچ نیز شاق هب رگا تروص نوچنیمز هب دتفا هیاس گنر هب بسا زا

؟تسا یبدا رثا مادک قلاخ ریز ياه تیصخش زا کیره-45

»یعاجش يدهم دیس - ینامحر اضر دمحم - یتاره ناملس«

ایراماتناس - اناریت - دیشروخ ۀناخ هب يردریوک - نم لیا ،نم ياراخب - ناراب بش رد تخرد لثم

اناریت - هبنشود ياه هصق - نادنز رد زییاپ کچوک طایح ردنازاسرگنس تیاور - ریوک - اناریت

؟تسا هدش نایب تسرد هنیزگ مادک رد هدش صخشم ياه هژاو شقن ریز رعش رد-46

»دیشروخ ناراب  اههدید رب تمرابیم /دیما شقن لگ اهمشچ رد تـمراکیم /...هناد و بآ نم مهدیم تتسد هب لگ نم !هنایشآ رد نیمغ غرم ،رظتنم يا«

لوعفم ،لوعفم ،لوعفم ،داهنداهن ،هیلا فاضم ،لوعفم ،لدبلوعفم ،لوعفم ،داهن ،ادانملوعفم ،هیلا فاضم ،لوعفم ،لدب

؟تسا هدمآ تسرد هنیزگ مادک رد  » هاوگ تندرگ گر قشع هاگداد رد  / دنروآ رضحم رد هک تسین زاین دهاش « تیب ياههیارآ-47

ییارآ  جاو - بسانت - هیبشت - صیخشتبسانت - زاجم - هیبشت - صیخشت

ماهیا - بسانت - زاجم - حیملتحیملت - زاجم - ماهیا - هراعتسا

؟دراد دوجو ریز تیب ود رد هنیزگ مادک ياههیارآ ۀمه-48

تسا مامت تسود خر هام ام سلجم ردبشما هک عمج نیا رد دیرایم عمش وگ«

»تسا مارح مادنالگ ورس يا وت يور یبنکیلو تسا لالح هداب ام بهذم رد

هراعتسا ،صیخشت ،ماهیا ،داضتهیبشت ،ماهیا ،سانج ،هراعتسا

سانج ،ییارآجاو ،صیخشت ،لیلعت نسحسانج ،بسانت ماهیا ،هیبشت ،نیمضت
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؟دراد دوجو »لیلعت نسح ،هراعتسا ،هیانک ،هیبشت« ياههیارآ ۀمه تیب مادک رد-49

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 نازتسا یهگنیمک ثداوح لیخ ز فرط ره رد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز تیب رد هدش صخشم ياههژاو يروتسد شقن-50

وت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورماغاد نمچ کی و مدوب نم غاب تبرغ رد زورید

داهن ،دنسم ،دنسم ،هیلا فاضمدنسم ،داهن ،داهن ،هیلا فاضمدنسم ،داهن ،دنسم ،ممتمدنسم ،داهن ،دنسم ،هیلا فاضم

؟تسا هدمآ دیدپ اههیارآ مادک ریز تیب رد-51

بدا نامک مشکرب رنه کلک هب نم وچدسر شوگ هب هز گناب ناهج ياههشوگ ز

بسانت ،هیبشت ،ماهیا ،سانجسانج ،هلداعم بولسا ،هیانک ،ریظن تاعارم

هیبشت ،هراعتسا ،ریظن تاعارم ،لیلعت نسحسانج ،بسانت ماهیا ،لیلعت نسح ،داضت

؟تسا هدمآ تسرد ًامامت ریز تیب ياههیارآ هنیزگ مادک رد-52

.»تسوت و نم رادهنییآ تشد رد دیشروخ زورما /غاد نمچ کی و مدوب نم ،غاب تبرغ رد زورید«

لیلعت نسح -ییارآجاو -سانج -هیانکهیانک -هلداعم بولسا -زاجم -ییارآجاو -هیبشت

زاجم -هیانک -صیخشت -هیبشت -سانجحیملت -ییارآجاو -بسانت -صیخشت - هیانک

؟تسا هدشن هتشون رثن هب ریز راثآ زا کی مادک-53

نایاونیبدیشروخ ۀناخ هب يردایراماتناساناریت

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز راثآ ناگدنسیون-54

»دیشروخ ۀناخ هب يرد - وت نامشچ هوکش - اناریت - ایراماتناس«

يدورامرگ يوسوم - یناخریما اضر  ینامحر اضردمحم - یناملس یسیعیتاره ناملس - ناوخا يدهم - اتسوا دادرهم - هقدنفسا یضترم

یتاره ناملس - هقدنفسا یضترم - اتسوا دادرهم - یعاجش يدهمدیسینکدک یعیفش - هقدنفسا یضترم - یناخریما اضر - روپنیما رصیق

؟دهدیم ناشن بیترتهب »حیملت و هلداعم بولسا ،هیبشت ،هراعتسا« ياههیارآ نتشاد ظاحل هب ار ریز تایبا هنیزگ مادک-55

دوب نت ریذپنامرف ،قح ز لفاغ دش وچ لد )فلا

دسرن شماشم هب تبحم يوب دبا ات )ب

تسه یبآ قیقع نوچ ترگ راد هاگن )ج

هام نمرخ هب ملد زا دیسر هک اههلان هچ )د

ار هدولآباوخ ،بسا دهاوخ هک اج ره دربیم

تفرن هراسخر هب هناخیم رد كاخ هک ره

تسا رگج نیشتآ ،قشع هیداب رضخ هک

دروآ یهگرخ هام نآ ضراع دای وچ

ج ـ فلا ـ ب ـ دج ـ فلا ـ د ـ بج ـ د ـ ب ـ فلافلا ـ ب ـ د ـ ج

.تسا تسرد ..................  ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه-56

.تسا یمالسا بالقنا تایبدا ةزوح رد يرثا اتسوا دادرهم زا »اناریت«

.تسا يرادیاپ تایبدا ةزوح رد یتاره ناملس زا »دیشروخ ۀناخ هب يرد«

.تسا یججح نسحم دیهش تداهش دروم رد هقدنفسا یضترم زا »وت نامشچ هوکش«

.تسا یعاجش يدهم دیس رثا »ایراماتناس« هعومجم زا »زیزع بش نآ«
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؟تسا حیحص تیب مادک لباقم رد هدشهتشون ياههیارآ-57

)يزیمآسح / هیانک( دروآرب درس سفن ممرگ ۀنیس ودروآرب درگ نم یتسه زا یگدرسفا

)صیخشت / سکوداراپ( دروآرب درد زا نم رعش ارم دایرفاریما تسین نخس بات ارم فعض زا

)سانج / داضت ( دوب رثا درد زجهب زیچ ره ز هک ام ردتسین يرثا مه اعد هک ار اود هن اهنت

)بسانت / هلداعمبولسا( دیدپ دش نادند وچ دش نوگرگد تلاح ار لفطدنهد يراوخرگج یب يزور هک يرادنپن ات

؟تسا تسردان هژاو دنچ يالما ریز ییالما ياه هژاو هورگ نایم رد-58

رّکشت و يراذگساپس -ناتسوب و زیلاپ -یگنادواج و تیدبع -شور و طمن -هیشاق رام -بسا ههیش -ناسلیت و ادر -هزیگنا و هیئاد -قاتا و هفرغ -نیز شاغ

هژاو 3هژاو 6هژاو 5هژاو 4

59-

؟دوشیم هدید اههیارآ مادک ریز تیب رد

»دناشف مهاوخ ناور لعل تنماد کی هژم زا ناشک نماد رد فلز ییآرب رد مگنچ وچ رگ«

زاجم ،هراعتسا ،هیبشت ،ماهیاهیانک ،بسانت ،ماهیا ،زاجمزاجم ،ماهیا ،هیبشت ،هیانکقارغا ،بسانت ،هراعتسا ،هیبشت

؟دنتسه ریز ياههژاو زا هورگ مادک يارب  » شنزرس ،تمایق ،ناوت و بات ،هقیرط « یناعم-60

تلالم ،رشحم ،قمر ،عونتمالم ،رشحم ،داز ،شورباتع ،رضحم ،غورف ،شوررشت ،هیشاغ ،قمر ،طمن
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