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نمائیذّ –.ز سَال ًین ًوزُ)
مالحظهًوزُ
تٌَیسیس6(.
الف -هؼٌی ٍ هفَْم اتیات ٍ ػثارات سیز را تِ ًثز اهزٍسی
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الف ) هؼٌی ٍ هفَْم ضؼز ٍ ًثز :
کِ سکَی اٍ غثاری تِ هي آر تَتیا را

 .1تِ زٍچطن ذَى فطاًن ّلِ ای ًسین رحوت
 .2یکی اس حضار کثّازُ ی ضؼز ٍ ازب هی کطیس .
 .3الْی  ،هگذار ها را تِ کِ ٍ هِ.
 .4سهاًِ هزا پتک تزگ تَ کزز.
 .5فلک تاذت اس سْن آى خٌگ رًگ.
 .6فکزی است چِ عَر تا آى ّوِ زضوي لؼیي خز تکٌس.
 .7زست ّایص را تِ سٌگ هززگاى آٍیرتٌس.
ّ .8واٍرزت آهس هطَ تاس خای.
 .9هاتقی را ًقساً ذظ تکص ٍ تگذار سواق توکٌس.

 ٍ .10اس سایِ ّای آتی  ،ذارّای سزخ  /تز اخساز تِ خا هاًسُ فزٍ ریرت .

ب -هؼٌی کلوات ٍ تزکیثات هطرص ضسُ را تٌَیسیسً2(.وزُ)
 .1تزػیة ّای ها هگیز
.5

سخاى ها تگززاى رُ آفت قضا را

 .2چَ سَفارش آهس تِ پٌْای گَش
 .6سّن رز ًوَزًس ّفتاز حزب
 .3ضازی زر ٍخٌاتص ًوَزار گززیس.
 .7آى الٍر تَى را هي ذَزم تِ زرک فزستازم.
 .4ضاذِ ّا تِ ٍضؼی هَحص سید ایستازُ تَزًس.
ً .8تظز پای کَتی زتکِ زر هَقغ زرٍ ّستین.
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ج-زاًص ّای ازتی ( ً3وزُّ -ز سَال ًین ًوزُ )
 .1چزا « حولِ ی حیسری » حواسِ ی هصٌَع است ؟
 .2زر خولِ ی « هْز اٍ تال ًطیٌاى را کطتی ًَح است » تارستزیي آرایِ چیست ؟
 .3پیز ّزات لقة  ........اس زاًطوٌساى ٍ ػارفاى قزى .....است .
 .4رٍی آٍرزى تِ ازتیات زاستاًی هؼاصز اس اٍایل  ....... ....................تا کتاب ّایی ًظیزٍ ................................
هسالک الوحسٌیي اس ػثسالزحین عالثَف آغاس ضس .
 .5هتي سیز ضزح حال کیست ؟یک اثز اٍ را ًام تثزیس .
«اٍ زر ذاًَازُ ای رٍحاًی زر اصفْاى تِ زًیا آهس .زر ّفسُ سالگی تزای تحصیل تِ تیزٍت رفت ٍ سپس
رّسپار پاریس ضس ٍ.ی را آغاس گز سثک ٍاقغ گزایی زر ًثز هؼاصز فارسی ٍ پسر زاستاى ًَیسی زاًستِ
اًس».
 .6یک اثز اس « هطَْر تزیي ضاػز رهاًتیک قزى ًَسزّن فزاًسِ » ٍ یک اثز اس «سیویي زاًطَر»ًام تثزیس .

ت-ذَز آسهایی ( ً3وزُ – ّز سَال ًین ًوزُ )
 .1هؼٌای کٌایی « زًساى تِ زًساى ذاییسى» ٍ« خلَی کسی زر آهسى »را تٌَیسیس.
 .2ػثارت « ضلرتِ زرٍ کٌیس تا چیشی گیز ذَضِ چیي ّا تیایس» یؼٌی چِ؟
 .3سیتَى ًواز چیست؟ ًطاًِ ی کسام کطَر است ؟
 .4زر هصزاع « ذزٍش اس ذن چزخ چاچی تراست » هٌظَر اس « ذن چزخ چاچی» چیست ٍ چِ آرایِ ای
پسیس آٍرزُ است ؟
 .5چزا هدیس هدیسی فیلن ًاهِ ی ذَز را « تچِ ّای آسواى » ًام گذاری کززُ است ؟
 « .6تَقلة سپِ را تِ آییي تسار» یؼٌی چِ؟

ث -زرک هغلة( ً4وزُ – ّز سَال ًین ًوزُ )
** تا تَخِ تِ ضؼز سیز اس « پاپلَ ًزٍزا» تِ سَاالت  1تا  4پاسد زّیس.
« ها ایي را اس گذضتِ تِ ارث هی تزین  ٍ /اهزٍس چْزُ ی ضیلی تشرگ ضسُ است  /پس اس پطت سز ًْازى آى ّوِ
رًح /تاٍر ًسارم کِ اًساى
زضوٌی کٌس /هي تز آًن کِ تا زستاى تَ ٍ هي  /تا زضوي رٍیارٍی تَاًین ضس  ٍ /زر تزاتز هداساتص ذَاّین ایستاز
 ٍ /ایي سزسهیي را سزضار ذَاّین کزز اس ضازی لذت ترص ٍ سرّیي چَى ذَضِ ی گٌسم »
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 .1هقصَز اس خولِ ی « ایي را اس گذضتِ تِ ارث هی تزین » چیست ؟
 .2ضاػز تٌْا را ُ هقاتلِ تا هداسات را چِ هی زاًس ؟
 .3ضاػز چِ چیشی را تاٍر ًسارز ؟ تَضیح زّیس .
 .4چگًَِ هوکي است ضازی سریي تاضس ؟( تِ کوک کسام آرایِ هی تَاى چٌیي ازػایی کزز ؟)
** تا تَخِ تِ هت ي سیز اس زرس ى هائسُ ّای سهیٌی » تِ سَاالت 5تا  8پاید زّیس .
« ًاتاًائیل ،آرسٍ هکي کِ ذسا را زر خایی خش ّوِ خا تیاتیّ ،ز هرلَقی ًطاًی اس ذساست ٍ ّیچ هرلَقی اٍ را
َّیسا ًوی ساسز ّ .واى زم کِ هرلَقی ًظز ها را تِ ذَیطتي هٌحصز هی کٌس  ،ها را اس ذسا تز هی گززاًس. ....
زرست است کِ اػوال ها ها را هی سَساًٌس ٍلی تاتٌسگی ها اس ّویي است ٍ اگز رٍح ها ارسش چیشی را زاضتِ
زلیل تز آى است کِ سرت تز اس زیگزاى سَذتِ است .تزای هي ذَاًسى ایي کِ ضي ساحل ّا ًزم است کافی
ًیست؛ هی ذَاّن پای تزٌِّ ام ایي ًزهی را حس کٌس ».
 .5کسام خولِ تا آیِ ی « ال تسرکِ االتصار ٍ َّ یسرک االتصار» ارتثاط زارز؟
 .6زر چِ صَرت ها اس ذسا غافل هی ضَین؟
 .7زلیل ارسضوٌسی رٍح اًساى زرچیست ؟
 .8کسام ترص تا هصزاع اٍل ضؼز « ذَش تَز گز هحک تدزتِ آیس تِ هیاى/تا سیِ رٍی ضَز ّز کِ زر اٍ
غص تاضس» ارتثاط هؼٌایی زارز ؟

ج -حف ظ ضؼز .اتیات سیز را کاهل کٌیس ً2(.وزُ )
 ٍ ...... .1هرَر غن خْاى گذراى

 ٍ ........زهی تِ ضازهاًی گذراى
هاُ چٌاى ترت یافت اٍ کِ  ..........است .

 .2اس هِ اٍ هِ ضکافت  ،زیسى اٍ ........
 .3رُ سیي ضة تاریک ًثززًس تزٍى

......................................................
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تاس چَ کطتی ضکست ًَتت ٍصل ٍ لقاست
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