ﺳﺮي ﺷﺸﻢ – ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻬﻢ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

 -۱در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ واژهای ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 (۲ﺟﻠﻮه :آﺷﮑﺎر ﺷﺪن  /ﺻﺤﻨﻪ :ﻣﯿﺪان

 (۱ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن :ﺣﺎﺿﺮان  /ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ :ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ
 (۳ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽّ :
اﺗﺤﺎد  /ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ :ﻓﺪاﮐﺎری

 (۴آوﻧﺪ :آوﯾﺰ  /ﮐﻨﺎم :آﺷﯿﺎﻧﻪ

 -۲در ﮔﺮوه واژﮔﺎن زﯾﺮ ،ﭼﻨﺪ واژه ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

اﻗﻠﯿﺖ :ﮔﺮوه اﻧﺪک  /آﺑﺸﺨﻮر:
ﻧﻬﻔﺖ :ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد  /ﻫﻤﺎﻧﺎ :ﺷﺎﯾﺪ  /ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻧﻔﺲ :ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪن  /ﭘﺮورﻧﺪﮔﯽ :ﭘﺮورش دادن ّ /

 (۱ﯾﮏ

ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  /ﺑﻮم و ﺑﺮ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ  /ﺷﮑﯿﺐ :ﺻﺒﻮر

 (۲دو

 (۴ﭼﻬﺎر

 (۳ﺳﻪ

 -۳ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﺑﺮ ﺣﺬر از ﺟﻬﻞﻫﺎی دوﺳﺘﺎن

اﻟﻒ( ﯾﺎر ﺑﺪ ،داﻧﺎﯾﯽاش د ّر ﺗﻮ اﺳﺖ

ب( دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﻨﻮز

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﻮ

ت( دوﺳﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮد دﺳﺖ دوﺳﺖ

در ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎﻟﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮ زﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﻧﺎدان دوﺳﺖ

پ( دﺷﻤﻦ داﻧﺎ ﺑﻠﻨﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ

ث( دﯾﻮاﻧﻪی ﻋﺸﻘﺖ را ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
 (۱اﻟﻒ و پ

 (۲ب و پ

ﮐﺎن ﺟﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی داﻧﺎﯾﯽ

 (۳پ و ت

 -۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻗﺮاﺑﺖ دارد؟
»ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ؟

 (۴ت و ث

ﺟﻬﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ«

 (۱روزی ز ﺳﺮ ﺳﻨﮓ ،ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺧﺎﺳﺖ

واﻧﺪر ﻃﻠﺐ ﻃﻌﻤﻪ ،ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺑﯿﺎراﺳﺖ

 (۳ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﯽ ﮐﺮد و ز ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ

ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭼﺮخ ﺟﻔﺎﭘﯿﺸﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ

 (۲ﺑﺮ راﺳﺘﯽ ﺑﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ

 (۴ﻧﺎﮔﻪ ز ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﯾﮑﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻤﺎﻧﯽ

اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ روی ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﭘﺮ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﯿﺮی ز ﻗﻀﺎی ﺑﺪ ﺑﮕﺸﺎد ﺑﺮ او راﺳﺖ

 -۵ﺑﯿﺖ زﯾﺮ از ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﺎ ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟

ﺑﻪ از ﯾﺎری ﮐﻪ دارد ﺳﺮﮔﺮاﻧﯽ«

»ﺳﮕﯽ ﮐﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﯽ

 (۱ﭘﺎﯾﺶ از آن ﭘﻮﯾﻪ درآﻣﺪ ز دﺳﺖ

ﻣﻬﺮ دل و ﻣﻬﺮهی ﭘﺸﺘﺶ ﺷﮑﺴﺖ

 (۳ﻫﺮﮐﻪ در او ﺟﻮﻫﺮ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﺑﻬﺘﺮ از آن دوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑﻮد

 (۲دﺷﻤﻦ داﻧﺎ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺟﺎن ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﺑﺪ ،ﻫﺮاس

 (۴ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺪﻻﻧﻨﺪ ﯾﺰدان ﺷﻨﺎس

 -۶ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  .......ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد.
 (۱ﻣﮑﻦ آزار ﻫﯿﭻ ﻧﻔﺲ ،ﻃﻠﺐ

»ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﻬﺎن و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻬﺎن

 (۲ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﺳﯽ

ﺑﻪ آزار ﻣﻮری ﻧﯿﺮزد ﺟﻬﺎن«

ﮐﻪ ﻧﯿﺮزد ﺟﻬﺎن ﺑﻪ آزاری

آزار ﺑﻪ اﻧﺪرون ﻣﻮری ﻣﺮﺳﺎن

ﺳﺮي ﺷﺸﻢ – ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻬﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺪ ﻣﺮاد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

 (۳ﻣﮑﻦ آزار ﻣﻮری ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻪی آن ﻣﻮر از ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮش ﺗﺮ اﺳﺖ

 (۴ﻣﻮر اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد اﻧﺲ دارد ﺑﺎ ﻏﻤﺶ
 -۷ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد؟

»ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دﻫﯿﻢ

از آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺷﻤﻦ دﻫﯿﻢ«

 (۱ﺑﺎ واژه ﭘﺎﯾﻨﺪه وﻃﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ

ﮔﺮ ﻗﻄﺮهی ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ روان در ﺑﺪن ﻣﻦ

 (۳ﮔﺮ رﺳﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای وﻃﻦ

ﺟﺎن و دل راﯾﮕﺎن ﺑﯿﻔﺸﺎﻧﯿﻢ

ﻣﺜﻞ ﻣﺮده ای اﺳﺖ در ﮐﻔﻨﯽ

 (۲زﻧﺪه ﺑﯽ دوﺳﺖ ،ﺧﻔﺘﻪ در وﻃﻨﯽ

در اﯾﻦ ﺑﻮم و ﺑﺮ ،زﻧﺪه ﯾﮏ ﺗﻦ ﻣﺒﺎد

 (۴ﭼﻮ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎد

 -۸در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراﯾﻪی ﺗﻀﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

در آﯾﻨﻪ ،ﻧﯿﮏ ،ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ،ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺪ

 (۱ﺧﻠﻖ آﯾﻨﻪی ﭼﺸﻢ و دل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ

آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺮده ﺑﻪ

 (۲وان ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ

ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﺧﻄﺎ دوﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﮐﺮدم

 (۳دﯾﺪی آن ﺗﺮک ﺧﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا

ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ودرﻣﺎن و درد

 (۴ﺳﺨﻦ زﻫﺮ و ﭘﺎدزﻫﺮ و ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺳﺮد

 -۹در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ دو آراﯾﻪی ﺟﻨﺎس و ﺗﻀﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 (۱ﭘﺮده ﺑﺮدار ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ روی ﻧﺒﯿﻨﺪ

ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﯽ و در آﻴﻳﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ

 (۳ﭼﻮن ﮔﻞ آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮی ﺧﻮش داری

ﺗﺎ در آﻓﺎق ﺑﻮی ﺧﻮش داری

ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﺧﻄﺎ دوﺳﺖ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﮐﺮدم

 (۲دﯾﺪی آن ﺗﺮک ﺧﺘﺎ دﺷﻤﻦ ﺟﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا

 (۴ﭼﺸﻢ از ﺧﯿﻞ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ از آن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﺬر ﻣﯽ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﺑﻪ ز درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ

 -۱۰در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪی ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ اﺳﺖ؟
 (۱ﺷﺪ ﻧﻔﺲ آن دو ﺳﻪ ﻫﻤﺴﺎل او

 (۲آﻧﮑﻪ ورا دوﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ

 (۳دﺷﻤﻦ داﻧﺎ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺟﺎن ﺑﻮد

 (۴ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدﮐﯽ

ﺗﻨﮓ ﺗﺮ از ﺣﺎدﺛﻪی ﺣﺎل او

در ﺑﻦ ﭼﺎﻫﯿﺶ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﻧﻬﻔﺖ

ﺑﻬﺘﺮ از آن دوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدان ﺑﻮد

دﺷﻤﻦ او ﺑﻮد از اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ

 -۱۱آراﯾﻪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (۱اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺸﺖﻫﺎ ﮔﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ) .ﺗﻀﺎد(

 (۲در ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﺶ ،ﺻﻒﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ) .ﮐﻨﺎﯾﻪ(

 (۳ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎم ﻣﯿﻬﻦ و ﮔﺎﻫﻮارهی ﮔﻞﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﻞﻫﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺎدرﻧﺪ) .ﺗﻨﺎﺳﺐ(

 (۴در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮای وﻃﻦ ،ﺗﻦ را ﺳﭙﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺗﺸﺒﯿﻪ(
 -۱۲در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

»ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﮔﻮﻫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻫﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ را اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از راه
 (۱دو

 (۲ﺳﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎم ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
 (۳ﭼﻬﺎر

 (۴ﭘﻨﺞ

