


 ادبیات فارسی دوازدهم فصل چهارم-پرواز-تستی

.تسا ناسکی ..................  ۀنیزگ تیب يانثتسا هب تایبا ۀمه موهفم-1

ار اهنان تخوس یماخ هب ،خبطم نیا درس رونتیماکان ز دمآ ریس و تخپ اهوزرآ یناهج

اهرتسب داجیایب تسین بت نیا گنر تسکشیهاوخ یگدوسآ رگا شوک اهوزرآ كرت هب

تسا شتآ رد اتود دق زا ریپ صرح لعندوشیم الاب ود یلاسنهک رد اهوزرآ

میاهتسُش اهوزرآ زا دوخ تسد اجکی هک امزامن ره رد نادهاز نوچ وضو زا میزاینیب

؟درادن دوجو هتسباو ۀتسباو هنیزگ مادک رد-2

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

؟تسا بسانتم رگیدکی اب هنیزگ مادک تایبا موهفم-3

وا ردنا هک ایند هناخ تسارس نامهم )فلا

دنکیم تراشا و حبص دوریم )ب

تسوا زا مرخ ناهج هک منآ زا مرخ ناهج هب )ج

دش بارخ يدید وت هک تکلمم رصم نآ )د

ینیب نآ و نیا بیرف نادنز نیا رد یک ات الد )ـه

داب رب یگدنز و تسا هداهن بآ رب ناهج )و

تسد وت ياضر دهد مناهج و ناج هب رگا )ز

دور وا زور کی و دیایب نیا زور کی

تسین شیب يراوهدنخ ناتسلگ نیاک

تسوا زا ملاع همه هک ملاع همه رب مقشاع

دش بارس يدینش هک تمرکم لین نآ و

ینیب ناهج ات وش نورب یناملظ هاچ نیز یکی

داهنن وا رب لد هک منآ تمه مالغ

ار وت ياضر مروآ تسد هب ود ره كرت هب

ز ـ د ـ ج ـ فلاز ـ و ـ ـه ـ جو ـ د ـ ب ـ فلاو ـ د ـ ج ـ ب

؟دوشیم تفایرد اههنیزگ مادک زا بیترت هب »يدیماان ،يرادیاپان ،ینیبنطاب ،تیمورحم« :میهافم-4

زیگنالایخ کلک نیز یمهف دنکن واک ره )فلا

ریغ تشخ و كاخ ام ترامع دوب یلاح )ب

دیسر میناوتن یلاع دصقم نادب ام )ج

شیوخ رمع هب مدیدن بابش ةولج نم )د

دشاب نیچ رگتروص دوخ را مارح هب ششقن

ام تشخ و كاخ دوش هک ترامع دوخ ات

دنچ یماگ امش فطل دهن شیپ رگم مه

ماهدینش یناوج ثیدح نارگید زا

ب ،فلا ،ج ،دب ،د ،ج ،فلاج ،ب ،فلا ،دد ،ج ،ب ،فلا

؟تسا هتسباو ۀتسباو ياراد تیب مادک »رادماهیا« بیکرت-5

دز ناراوس بلق رب هک شرادهگن ادنوادخنیکسم لد هگان دش و تخپ يراوسهش لایخ

حاتف بناج ز تتخب لگ دفکشب هکروآ زور هب یبش ظفاح وچ لصو يوب هب

دشاب هتفر داهرف ،نیریش باوخ هب دیاشدماین نوتسیب زا هشیت يادص بشما

تسا هدنامن روج يد بش زج ارم رمع زوتسا هدنامن رون ارم زور تخر رهم یب
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؟تسا ییالما طلغ ياراد هنیزگ مادک-6

تسوت يایربک مرح رد رب هفرغ کیتانیاک هک رب نورب تخر هناخبات نیز

تسا نم رازگقح هک شداهد ریخ يادخراذگب افج ِقح ،ورسخ قح رد غیت هب

دش میرم ترضح رب یشخبناور ياروشتشاد احیسم هب یفرح تلعل زا سدقلاحور

هدب مهاگرد ناصاخ تبرقتسوت رحب زا ناهج رد نم تبرغ

؟تسا هدش مسر تسرد ،بیکرت مادک رادومن-7

؟تسین ناسکی تیب مادک اب ،».منیشن ربص بکرم رب ،دیآ دیدپ ییالب نوچ و مراد بکرم هس« ترابع رد »ربص« موهفم-8

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

ار ماک یبایب يزور تبقاعبش و زور یتخس هب ظفاح نک ربص

تمتسرفیم اود هک نک ربص درد ابتفگ هدژم هب مبیغ فتاه هک ایب یقاس

تسا هدنامن رودقم هک درک ناوت ربص نوچنکیل وت نارجه ةراچ ارم تسا ربص

؟تسا مادک هیلافاضم هیلافاضم و داهن ،»منشور فاص یم ز دشن یهت رغاس / شورفیم ریپ تفطاع نمی هب زگره« تیب رد-9

منشور رد م َ- - شورفیم ریپریپ - رغاسنشور - فوذحم نمتفطاع رد ت - منشور رد م َ-

؟تسا تسردان هنیزگ مادک رادومن-10

امنیمزرسرعاشراعشیدازآراتساوخمدرمنیمهظفاحلزغتیبمادکهیاسمهکرتخدکزانلد

؟دوشیم هدید تایبا ریاس زا توافتم یموهفم تیب مادک رد-11

ییافویب ةویش دربیم دح زتسا نسح دح رد هچرگ ناهج سورع

ییادخ راک هدنب يا وت یناد هچتیاکش نارود روج زا ظفاح نکم

ییانشآ دوخ تسهدوبن ییوگ هکدنتسکش تبحص دهع نانچ نابیقر

میتشادنپیم هچنآ دوب طلغ دوخمیتشاد يرای مشچ نارای ز ام

..................زجهب ؛تسا ناسکی تایبا ۀمه رد هتسباو ۀتسباو عون-12

باذع ۀیآ دوب رهش داوس ار اممیتشحو يارحص ورملق ۀناوید

يرب ربخ درادن هرهز داب هک اجنآيرذگب ماب نآ ۀشوگ هب رگا قرب يا

تسین وت رّانز ۀقلح رد هک تسین یندرگتسا ریگملاع وت فلز ۀلسلس اضق نوچ

تسین وت ِلد و ام ِلد ۀنایم یقرفقایتشا رد هنرگو هار ّدس تسا زان

ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه اب ».مدوب قّلعم يایرد زبس نیا رد قرغ و اشامت مرگ ؛مدوب هتشاذگ هناخ ماب رب ار دوخ نم زین بش نآ« :ترابع موهفم-13

.دراد یموهفم طابترا ..................

باتمرب دوخیب ناتسم زا رس يراد يرس روریگمرب لدیب نادنر زا لد يراد یلد رگ

اهناحیر و لگ يوب يدرک منتشیوخیباهناتسب هب تفریم ییادوس لد یتقو

ماهناتسم هرعن زا دش هناخیم اهشوگمتسیک هاگن ماج زا دوخیب اهردقنیا

دوشیم تسمهیس هلال هلایپ کی زاهاگن کی هب ناناجهتخوس دنوش دوخیب
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؟تسا هتفر راک هب یفصو بیکرت ریز ياههنومن زا کیمادک رد-14

»تسین راسفا تسا نهاریپ نیا ،تسود يا« :تفگ تسمتسین بجع نیا نازابقشع زا تفگب

دنویپ و داژن نیا مه ز لسگبدندرک دامض نآ رب روفاک

.تسا تسرد .................. ۀنیزگ يانثتسا هب اههنیزگ مامت ربارب رد هدش رکذ ینعم-15

.دنیوگ ار دشرم و لماک فراع :ینافرع تایبدا رد ؛یتشترز ِنادبوم :ناغُم

نمُیشوخ ،یپکین ،مدقشوخ :یپهدنخرف

مره لکش هب ای يدبنگ فقس اب ییانب :قاور

.دوشیم هدیشک نیمز يور شمُد هک یّمس رایسب هایس برقع یعون یگژیو :هراّرج

؟دوشیمن هدید دروم مادک »دماین زاب يربخ دش ربخ هک ار ناک / دنناربخیب شبلط رد نایعدم نیا« تیب رد-16

هتسباو ۀتسباو کیهتسباو جنپهراشا ریمضهراشا تفص

؟تسا توافتم تایبا رگید اب تیب مادک موهفم-17

تسا لمحتیب سب وت قارف تنحم ردیلو مغ و جنر ره لمحت دنک یماج

منک هچ مناوتن لمحت هراچیب نمیلو ،وت قشع ةراچ ناوتن لمحتیب

زارف و بیشن دنک لمحت هکتسا طرش ار هبعک دنموزرآ

دشاب قشع دربن هک اجنآرس لمحت دنکن ندرگ

؟دراد ییانعم لباقت هنیزگ مادک اب ».دوب هک تسا ناشن و رهُم نامه رب زونه ،شیپ لاس دص و رازه زا نانیزم« :ترابع ۀیانک موهفم-18

دوب قاط ناناج يوربا ارم مشچ رظنمدنشکرب انیم قاط و زبس فقس نیاک نآ زا شیپ

ام نیبگنا یپ دوب هداتف شتآغاد نایشآ میوش هک نآ زا شیپ عمش نوچ

وت يالتبم و قشاع ماهتشگ هتشگن قلخمتدارا وت هب هدوب متدالو زا رتشیپ

دش بارس يدینش هک تمرکم لین نآ ودش بارخ يدینش هک تکلمم رصم نآ

؟تسین کیدزن تیب مادک هب »دنداهن مان شایک ؟دوب اجک ؟دوب یک / دنداهن مان شایک هک ینایک سوواک« تیب موهفم-19

دابم وت نوچ سک هک يدش نانچ زورمادوبن وت نوچ سک هک يدب نانچ زورید

دناناهج ناهاشداپ نانیا هکدناوخیم دایرف یتبرت رب یکی

دنهن دنب يونشن و دنهد دنپ نوچدنب هگنآ نارتهم باطخ تسا دنپ

منک یک سوواک و مج تیاکح نم اترایب یم ماج ،افو هنامز رد دوب یک

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »قارغا ،هیانک ،حیملت ،لیلعت نسح ،هیبشت« :ياههیارآ ساسا رب ریز تایبا بیترت-20

تسا قاور و قاط اب ،ناقوشعم يوربا نوچ )فلا

تفای ناغُم ریپ سفن زا قیرط نییآ )ب

یقاحساوب هزوریف متاخ یتسار )ج

یباوخنارگ زا رهاظ هب مراوید شقن هچ رگا  )د

هار درادن هگمزر نیدب ،سک  )ـه

تسا راگن و گنر اب نایوريرپ يور نوچ

دنداهن مان شایپهدنخرف هک رضخ نآ

دوب لجعتسم تلود یلو دیشخرد شوخ

مدرگیم رادیب درپیم لُگ خر زا گنر رگا

زار مرحم تسین هدرپ نیرد ،سک

ـه -ب -ج -فلا -دد-ـه-ج -ب-فلافلا -ـه -ج -ب -دج -د -ب -ـه-فلا
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؟دراد دوجو ییالما طلغ هنیزگ مادک رد-21

».تسا لقع لوغ ،بضغ« :دناهتفگ هک ددرگیم هناوید ددرگ یلوتسم وا جازم رب بضغ هک نآ

؟دناوت یک تاجن شیخ دهج هب هدنب ؟تسیچ هدنب دهج ؟دیآرب نوچ لزا مکح اب هدنب

».سک هب دنامن ،ردارب يا ،ناهج« :دوب هتشبن نودیرف ناویا قاط رب

.دوب هدیسر هار زا انعر نت اب زبس راهب و هدومن قارتا يزور دنچ ،درز نانبلگ لالخ رد اجنآ رد

؟دوشیم هدید ییالما طلغ هنیزگ مادک ياهبیکرت و اههژاو رد-22

ریسمرگ ۀّطخ زومت ،انب ثادحا حلاصم ،طالم و رجآلیفط هب بوصنم ،هطّوحم فارطا ۀفرغ ،قاور یبرض قاط

مهو ياروام و هعیبطلاءاروام ،یعرش تاحابم ،جارات و تراغناروتس بیهم ۀهیش ،تواضق ناسلیط ،دوصقم ياوصقلاتیاغ

؟دوشیم هدید تیب مادک رد ،تسا هتفهن ریز ترابع رد هک يزیمآرخسمت ِزنط-23

و هتفر تسد زا تورث هب و دنتشگزاب هریشع و لیا هب و دندش اهر اهيدیعبت ۀمه ـ دش ناخاضر مهً ادعب و دوب ناخاضر ًالبق هک ـ هاش اضر تمیزع زا سپ«

».دنتفای تسد دوخ ۀتشذگ تکوش

مورب ناناج یپ ز و مبلط ناج تحارمورب ناریو لزنم نیزک زور نآ مرخ

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

یهاشداپ نییآ دنناد فاق ناغرمیهالک دهن رس رب یهاگهاگ هچرا زاب

مندب زا دناهتخاس یسفق يزور هس ودكاخ ملاع زا مین متوکلم غاب غرم

؟دراد ار ییالما طلغ نیرتمک ترابع مادک-24

؟دناهدیرفآ هچ يارب وت رد ار عابص و میاحب تافص نیا هک ینادب هک نک نآ بلط

.دننزیم نیشتآ ياهباهش نیا اب ار اهنآ ،توکلم فافع رطس مرح نارادهدرپ

.ترواهم بادآ و ترشاعم نسح رد ،داتفا ظایب قاّفتا زور نامه رد یلصف

.دیازفیب تقالب ار نالّصرتم و دیآ راک هب ار نامّلکتم هک یسابل رد

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد بیترت هب »شرگن ،نازیوآ ،اشامت ،کلهم مرگ داب« :ِییانعم لداعم-25

یّقلت ،قّلعم ،هراظن ،مومسیّقلت ،ّقلعم ،هاگن ،ارساهاگن ،لیدنق ،هاگجرفت ،مومسهراظن ،ّقلعم ،ریس ،نافوت

ییانعم لباقت هنیزگ مادک اب »مزادنارب نب و خیب زا ار دادیب تخرد و موش یضاق ات متفر يرتسگداد غارس هب ییاضق قوقح ۀتشر ۀمانشناد اب« :ترابع-26

؟دراد

دنکرب ملظ يانب هشیر زادیاب هک انب نیا نب ز نکرب

مدرکن دادیب ز هلان مدزن يدادزگره وت ز مدید هک دادیب همه نیا اب

تشادن مدقتباث قفاوم یخرف نوچیلو یسب قفاوم تشاد لدع و فاصنا

هدم مداد نک دادیب یسر نم داد هب یهاوخرگد دادیب قوذ زا ،ترب میآ داد هب مد ره

؟دوشیم هدید هیلافاضم هیلافاضم عون زا هتسباو ۀتسباو ود هنیزگ مادک رد-27

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
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:زج هب ؛تسا ناسکی اههنیزگ ۀمه رد هتسباو ۀتسباو-28

مناج هب تسد درب وت قارف هک ادوزيریگن تسد مرگا تقارف تسد زا

تسا قشع نادواج رمع لصاحنادیواج تایح دشخب قشع

تسود تسود دراد هک ره مراد تسودتسوا يامسا رهظم ینیب هچ ره

دیع مان وت مان توالح تیاغ زاملد رب درس دش ،مدینش وت مان ات

؟دراد ییانعم تبارق »... ورس ۀتسدلگ رس دشاب هتفگ داب ار شناذا هک مناوخیم یتقو ار مزامن نم« :ترابع اب هنیزگ ود مادک موهفم-29

رایشوه رظن رد زبس ناتخرد گرب )فلا

دوجو راوید و رد رب بجع شقن همه نیا )ب

دیوگ وت دمح تفص ینابز هب سک ره )ج

یتشک ام نابز ،ایرد وچ وت شیاتس )د

شوهدم فراع ناهد رد نابز هن دوخ )ـه

راگدرک تفرعم تسا يرتفد شقرو ره

راوید رب دوب شقن دنکن ترکف هک ره

هنارت هب يرمق و یناوخلزغ هب لبلب

دومحم تبقاع و ایرد رفاسم ناور

اضعا رب يوم هک دنکیم انث و دمح

ـه – جفلا – بـه – دـه – فلا

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،ریز تیب هب هجوت اب-30

ناچیپ دش هلسلس نوچ هلجد دش هلسلس ردار نیادم تسسگب ناویا ۀلسلس ات

یئزج هس مه دراد یئزج ود ۀلمجمه تیبتسا هفاضا کف »ار«عون

.تسا یضام ،لاعفا ۀمه نامزدرادن دوجو هتسباو ۀتسباو ،تیب رد

؟تسا رتشیب ،تیب مادک رد »هتسباو ياههتسباو« دادعت-31

تسا بل ریز ةدنخ رد شظفاح ناج توقدنزیم یمشچ ریز نم لد رب كوان هکنآ

تسا بکرم لعن كاخ شدنلب دیشروخ جاتتسوا يور رادهنییآ هم هک نم راوسهش

تسب وت ياههمشرک ردنا نم راک داشگتسب وت ياشگلد يوربا تروص وچ ادخ

تسزارد هصق نیا هک درک ناوتن هتوکناناج مخ ردنا مخ فلز نکش حرش

.تسا ناسکی .................. ۀنیزگ زج هب اههنیزگ ۀمه رد »نامسآ« ةژاو موهفم-32

شیوخ راک رد رتهتشگرس دوب ام زا نامسآنامسآ زا دوخ راک داشگ ییوجیم هک يا

تفرگ نامسآ وت خر تخسن هک ییوگنامسآ تسا هراتس و هام و باتفآ اب

مراد نامسآ ياهاضق نوچتقشع علاط ياهرثا زا

شومخ دیوگیم و گنس رب دنزیمارم يانیم تسا يرمع نامسآ

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ».یناماس ریما اب یکدور گنچ و رعش هک درک نامه نم اب ردارب ۀمان« :ترابع موهفم-33

مزاب ناسر دوخ ناقیفر هب انمیهمبیرغ راید زا هن مبیبح دالب زا نم

ار اخیلز درآ نورب تمصع ةدرپ زا قشع هک متسناد تشاد فسوی هک نوزفازور نسُح نآ زا نم

میاهدمآ ایگرهم نآ يراکبلط هبتشهب ناتسب ز و میدید وت طخ ةزبس

مشاب دوخ رایرهش و دوخ رهش هب مورمباتیمنرب وچ تبرغ و یبیرغ مغ
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؟تسا هدمآ »لدب ،زیمم ،لعف فذح ،فوطعم« بیترتهب ،تایبا مادک رد-34

دوب اهتیاکح وت لعل و نم نایم رديدز هدنخ حدق توقای وچ هکنآ داب دای )فلا

شوماخ بل و نایم رد نخس هنوگرازهدنتفریم هرانک رب رظن لها هکنآ دش )ب

؟داد ینایز ار هک نیریش دهاش و بارشوگتحیصن يا نک دوخ ۀجلاعم ورب )ج

دوب اناد لد دصق رد و مدید کلف هکیم هب دییوشب هلمج ام شناد رتفد )د

ج ،ب ،فلا ،دد ،ب ،فلا ،جب ،ج ،د ،فلاد ،ب ،ج ،فلا

؟دراد دوجو »هیلافاضم تفص« ،تایبا مادک رد-35

درادیمن رورپناج ناحیر نیا دلخ غاب هکار ناّطخزبس لاصو ملاع نیا رد ناد تمینغ )فلا

درادیمنرب ترامع ناشودربهناخ نیمز؟ار ربنمس نآ هاگن شیوخ ِمشچ تسا هدید رگم )ب

درادیمنرب تفاطل زا منبش غاب نیا لگنازورهیس ام عمش زاگ مخز ز رس دچیپن )ج

درادیمنرب ربنعم فلز نآ هناش راب هکلفاغ نیا زا كاچ مدرک دیّما دص هب ار دوخ لد )د

درادیمنرب تلجخ ز سگرن اپ تشپ زا مشچ هکدرادیمنرب تعلطدیشروخ نآ راسخر قرع )ـه

ـه ،ج ،بد ،ج ،بد ،ج ،فلاـه ،ب ،فلا

؟تسا هدمآ تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-36

يورهزیتس ،)رهظ ماگنه( باتفآ غیرچ ،)جّرفت و شدرگ( ندزرپ رس ،)يرتخادب( يراوگدب ،)هدشهتشون( روطسم ،)تسود( فیرح ،)یهاشداپ تخت( گنروا

)هتسویپ( هتسبزاب ،)شزوپ( راذتعا ،)وررپ(

ششجنپراهچهس

؟دراد دوجو هراعتسا دنچ و هیبشت دنچ بیترت هب ،ریز ياهبیکرت نایم رد-37

دهم ،راگزور یخوش ،راوید لاحنابز ،بوچ نت ،افج غیت ،راکشومارف يایند ،قشع طمن ،یسارکومد برقع ،لجعتسم تلود ،تمکح جنگ ،رکش بکرم«

».باتفآ غیرچ ،لیصحت كرت ،تاروصت يایرد ،یسارکومد

جنپ - راهچشش -شششش -راهچجنپ -شش

؟تسا هدمآ تسردان نآ يورهبور کنامک رد هژاو دنچ يانعم-38

داعبتسا ،)بورغ ماگنه( باتفآ ِغیرچ ،)تاراختفا( تاهابم ،)هتخیمآ( نیجع ،)هدنباتش( لجعتسم ،)قایتشا( ادوس ،)ناکما( ناماس ،)افص( سدق ،)بوخ( زیوالد

)يرما عوقو و ققحت( نتشاد

شش جنپراهچهس

؟دوشیم هدید هتسباو ۀتسباو عون ود ،هنیزگ مادک رد-39

مناریح درک دهاوخ هچ نم رابکشا مشچ هب )فلا

رهپس نوگژاب رود زا شوخ شیع يوجم )ب

راگن ریگهرگ فلز و یم ماج ةدنخ )ج

؟تسیچ ینادیم وت شخبناج بل درگ هب طخ )د

دنادرگ بآ نابات يور نآ مشچ هب ار شتآ هک

تسا زیمآ يدرد هلمج مخ رس نیا فاص هک

تسکشب ظفاح ۀبوت نوچ هک هبوت اسب يا

دز رس ناویح ۀمشچ نآ زا هک یتاملظ

د ،بج ،بد ،فلاب ،فلا

؟تسا هدمآ حیحص هنیزگ مادک رد بیترت هب »جارات ،يروفیک ،وسارف ،نیز ۀهوک« :ِیناعم لداعم تاملک-40

تراغ ،یتسم تلاح ،اروام ،دنمکامغی ،یگئشن ،اروام ،شاقامغی ،یگئشن ،هعیبطلاءاروام ،شاقتراغ ،یتسمرس ،وس نآ ،كارتف

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد »دنداهن مان شایِک ؟دوب اجک ؟دوب یک /دنداهن مان شایِک هک ینایک سوواک« :ِتیب ياههیارآ مامت-41

حیملت ،صقان سانج ،رارکت ،ییارآجاولیلعتنسح ،مات سانج ،رارکت ،هیبشت

هراعتسا ،حیملت ،بسانت ماهیا ،مات سانجهیبشت ،فورح ۀمغن ،رارکت ،حیملت
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؟دراد ییانعم طابترا هنیزگ مادک اب »رگد ياپ اب َربیم هر / رگد ياج رد وت ِرهش / ییاناد یخلت اهبل رب / ییابیز ۀساک اهفک رد« :ترابع-42

ینیب ناهج ات وش نورب یناملظ هاچ نیز یکیینیب نآ و نیا بیرف نادنز نیا رد یک ات الد

دراد هگن اعد تسد ود هب تاهتشرفياپ دزغلب رگ هک نک نانچ شاعم الد

ییافص لها رگا رذگب فک زملاع ياهتروص تسایرد فک

مه هب دنفکشن ياج کی هب هکلگ و سگرن تسا )تورث =( هتساوخ و شناد

؟تسا توافتم هیقب اب تیب مادک رد هتسباو ۀتسباو-43

تسا نوچ نامدرم لاح تبلط رد هک نیببتسا نوخ رد هتسشن ممشچ مدرم هدید ز

تسا نم نیگمغ لد طاشن راک نیا مغتسا نم نید ناتب يادوس هک تسا يراگزور

تسا نیبم رحس تاهزمغ ثیدحنکیل تسا نسح زجعم تلامج

تسا نونجم ماقم یلیل ةرط جنکشتسا داهرف مالک نیریش بل تیاکح

.تسا هتفر راک هب توافتم یناعم رد »قاط« ۀملک .................. ۀنیزگ يانثتسا هب اههنیزگ ۀمه رد-44

هتفَج بش هب ورم شقاور و قاط يوس هبناتفج نیا زا وش قاط ار همه نک باوخ هب

دوب قاط تقیقح رد شتفج هک یقاط زا هبهبتسا هداتفا قاط هک مزان ار وت يوربا قاط

دیابیم نیا زا رتاّرغ وت نسُح ةّرغتخاسن قاط نم تقاط ،تجک يوربا قاط

دشابن راکالط وت قاور قاط وگسب رز فرصم ار وت ،شیورد لد قاط

تموکح ۀیشاغ رام هب راچان متسیب نرق یسارکومد ةراّرج برقع میب زا ،نتآ ینعی ملاع یسارکومد دهم هک تسا راگزور یخوش« :ترابع موهفم-45

؟دراد طابترا اههنیزگ مادک تایبا اب ».دربب هانپ اهگنهرس

رایسب میتخورف دهز يد )فلا

میاهدمآ هانگ عفد یپ هناخیم هب ام )ب

اجنیا سک چیه هک وشم لفاغ هژم زا مشچ وچ )ج

تسالب ناهد یگراچیب ملاع راصح )د

سب و تسا زجع ۀئشن قوذ هب مدهج ردقنیا )ـه

میاهدمآ هاج و تمشح یپ هن رد نیدب ام )و

میریگ هانپ یم ز زورما

میاهدمآ هانپ هب ییایر دهز زا ینعی

درادن هانپ دوخ راوید ۀیاس ریغ هب

دوبن رپس رگا تسا غیت ِمَد ام هانپ

هانپ میوجیم لاب تسکش زا زاورپ وچمه

میاهدمآ هانپ هب اجنیا هثداح دب زا

و- ـه -جب -فلا ـهو -د -بو -ب -فلا

؟تسا هدشن هدیشک تسرد یمسا هورگ مادک رادومن-46

بیرغوبیجعمدآروجهمهیمیدقیساکعنیبرودهاگتسدود

غابریپرانچتخردنیاهدشهلاچمیشاقنذغاکهکتکی

هدش راچان ،متسیب نرق یسارکومد ةراّرج برقع میب زا  دنتفرگیم يأر ،نتآ رهش مدرم زا ندروخ بآ يارب هک ،ملاع یسارکومد دهم رد« :ترابع رد-47

؟دراد دوجو هتسباو ۀتسباو دنچ ».دربب هانپ اهگنهرس تموکح ۀیشاغ رام هب

8769

کی ،لوپ ناموت دصیس ،ناریا تارابتعا کناب ،یتامدقم يارسشناد لاس ود ،نم رفس نیتسخن ،هار خسرف هد ،ییادتبا مشش سالک« :ِیمسا ياههورگ رد-48

؟دوشیم هدید »زّیمم« دنچ »رفن رازه تشه و لهچ ،هزات یلگ هتسد ،افج غیت دص ،يروتارپما غارچ نیرخآ ،یلدنص و زیم تسد ود

3456
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؟تسا هدش صخشم هابتشا هژاو مادک ،تایبا تاملک هب هجوت اب-49

ناسر )مایپ ،مالک( نیرتهب نیا وت مالس زا سپناسر مالس نم ز ملاع هب حبص میسن

اهندومزآ تسام نتخوس )دود ،دوع( وچ همه میشتآ رد تبحم ناحتما ز

بارس رد هدنام هراچیب )دهاز ،فراع( ام میباریس و میبآ ِرس رب

نکم بارش رغاس زا معنم )زیرگ ،ریزگ( تسین بارش زا ارم نوچ

؟تسا هدشن تیاعر یتسردهب ناگژاو زا هورگ مادک رد بسانت ییانعم ۀطبار-50

ابق - ناسلیط - رجعم - ادرهیشاغ رام - هرارج - برقع - هزرگ

گرت - هنامک - لاپوک - دوخهلکروتس - دنون - دنرک - رهک

؟دراد یتوافتم موهفم تیب مادک-51

تسا سب يادخ ار وت نک اهر دکتسا سوه و مغ همه ییادخدک

تسوا ۀنیفد ربخ يرادن وتتسود ۀنیزخ رد وت ناج و نان

دنهد یهاوگ شیوخ مدع ربدنهد ییادخ رارقا وت هب ات

ار زور و بش غرم نکش َرپار زورفابش دقع نیا نک هناد

ۀنیزگ يانثتسا هب اههنیزگ ۀمه اب »دروآیمن رطاخ هب ًالصا زورما هک هدرک اهراک هچ شیپ لاس تسیب !تسا راکشومارف بیجع ایند« :ترابع-52

؟دراد ییانعم تبارق ..................

ار یشومارف يابفلا ظفح زا هدرکیگمه یلفط ز هک ام ۀظفاح رب ياو

اهنابز درو تسا هدش بئاص وت رکف هک نینچدیامن وحم راکشومارف خرچ هک بجع

اهدای نیا رخآ تسا یشومارفمه ماغیپ دیرامش تمینغ

؟دای دراد هک زا یشومارف نیاتفرگن ام مان تسا يرمع رای

؟تسا دروم دنچ ،ریز نتم رد هتسباو ياه هتسباو دادعت-53

فیصوت رد .دید ناوت یم یبوخ هب وا راعشا رد ار یکدور هنادرخب هشیدنا یباداش و یخّرف نایب ینیریش .تسا زادنا نینط ،امدق مالک گنهآ ،راهب دیاصق رد«

نطو و يدازآ زج يزیچ ،ود نآ ،مینک دیص راهب رعش یناعم يایرد زا اهب نارگ دیراورم ود اهنت میهاوخب رگا .دنز یم جوم يرهچونم مالک حور وا تّایرمخ

».تسا هدرک رت شیب نهک ناریا هب ار يو قشع ،ناتساب ناریا گنهرف رب وا هطاحا .دوب دهاوخن

تفههدُهنتشه

هدمآ هنیزگ مادک رد ».مدشیم رتمورحم اهییابیز همه نآ زا متشگ یمرب ریوک هب و متفر یم رتالاب سالک کی لاس ره هک دوب نینچ« :ترابع موهفم-54

؟تسا

تسا لزنت رد نم یقرت ۀلپ نوچنیمغ متسین لگ منبش وچ یگداتفا ز

یمامت هب ،ارو ار وت یتسپ هب يأرلزنت هب ارو ،ار وت یقرت لیس

دش بیرغ نم نخس ات میتی دش لددنکیمن یقرت رکف ،غاد و درد یب

بولغم و بلاغ سوکعم ۀیضق یهزتخب یموش ز مدش سلفم و متشگ هدایپ

؟تسا مادک »هیانک و داضت ،رارکت ،صیخشت ،بسانت ماهیا« ياههیارآ نتشاد رظن زا تایبا نتفرگ رارق بیترت-55

مزارد رمع نآ زا ییوم رس تسد ردتسین یلو تسا زارد رمع ارم وت فلز )فلا

مزادگ عمش نوچ وت شیپ لد شتآ زابشما هک عمش يا هدب تحار ۀناورپ )ب

مزامن دنرازگ هک مهاوخ وت ناتسمیحارص وچ ناج مهد هدنخ کی هب هک مدنآ )ج

مزادگ و زوس دوشن مک ناز هدکیم رديزامن هدولآ نم زامن تسین ناز )د

مزایا يادوس رس رد دورب رس رگهار نیرد راک تبقاع دوب دومحم )ـه

ج ،ـه ،د ،فلا ،بج ،فلا ،د ،ب ،ـهج ،د ،فلا ،ب ،ـهج ،د ،فلا ،ـه ،ب
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؟تسا هدمآ تسرد نآ لباقم رد هژاو دنچ ینعم-56

:تمالم(  )يدورو :هناتسآ( )ندش مزاع :تمیزع( )کبس :فیفخ( )هدننک سیردت :سَردَم( )تراغ :امغی( )دادرم :زومت( )بوخ :زیوالد( )مرگ داب :مومَس(

)مرن ۀچراپ :ناینرپ( )شنزرس

6457

:زج هب ؛تسا حیحص تایبا لباقم ياههیارآ ۀمه-57

)داضت -سانج( باقِع هب ینکفارد صلخم نمؤم رازهباقن رهش نایم رد ینکفرب وت رگا

)هیانک -هراعتسا( بایرد دهدیم تسد یتنواعم ترگ؟تسا شنزرس ياج هچ ار الب دنب ریسا

)زاجم -قارغا( توص دسرب تاشوگ هب تاوامس لها زکییاج هب ْتیدنلب تسا هدیسر ،هجاوخ يا

)رشن و فل -هیبشت( ار هَم وت يدنکفا برقع ماک هبار هیس فلز ياهداد اج خر هب

؟تسا هتفر راک هب یفاضا بیکرت دنچ و یفصو بیکرت دنچ بیترت هب ریز نتم رد-58

نیا زا و دوشیم ریزارس ریوک ۀنیس هب ،ناریا یلامش ياههوک ۀنماد زا ،دیآیم نوریب گرزب یلاچخی لد زا ییوگ ،ریوک نازوس زومت رد هک درس یبآ ۀمشچ

".دننکیم تعیاشم ناتسغاب ات ار بآ دناهداد مه ۀناش هب رس زارد نایلاس هک نهک یناتخرد اج

شش - ششتفه - ششتفه - تفهتفه - جنپ

؟دراد يرتشیب ییانعم بسانت تیب مادک اب "دنداهن مان شایم هک ناهاش لد نوخ / دش نایع كات اب و دمآ نیجع كاخ اب" تیب-59

روگنا لد زا تسدیکچ هرطق هرطق هکتسا نوخ همه ناک يالایم تسد هداب هب

تسا ناهنپ وا رد لد نوخ هک تسا یکشاتسا نادنخ یم ز هک نیرولب ماج نآ

تسامش تسد هب قح دییوشب هداب هب مرگملد نوخ هب دش هدولآ هعموص هک نینچ

ناقهد دهن هک مخ نآ تسا زیورپ لگ و بآزنبزر دهد هک یم نآ تسا نیریش لد نوخ

؟تسا تسرد »یگمه« دروم مادک رد »درف« ياههژاو ینعم ریز ياههژاو هب هجوت اب-60

»دنغرا ،رجعم ،بات ،هزرش ،ضرف ،ریرس ،هتسبزاب ،باوص«

غورف ،تسرد ،دنبرس ،تختوترپ ،ییوکین ،يرسور ،تمظع و هوکش

كانبضغ ،هدیدنسپ ،شوپرس ،گنروانیگمشخ ،يرورض ،راتسد ،یهاشداپ تخت
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