
 

 

 ًوشُ( 4اهال )

 ًوشُ داسد. 5/0ٍخَد داسد. آى سا تیاتیذ ٍ اغالح وٌیذ. ّش هَسد  دس ّشیه اص عثاسات صیش، یه غلط اهالیی
 ای دسآهذ ٍ ًثشد خاست. خلك دس ٍی حیشاى ضذًذ. صٍس تاصٍیی وِ وَُ تِ َّا تشدی.گیش اص وٌاسُسٍصی یاساى الحاح وشدًذ ٍ هشا تِ تفشّج تشدًذ. ًاگاُ وطتی -1

خَساًذ تا دسد آٍسد ٍ تِ هاسّا هیگیشًذ ٍ خَسضگش هغض سش آًاى سا تیشٍى هیتشًذ ٍ خاًطاى سا هیاٍ هی گاى تِ دیَاىّش ضة دٍ هشد سا اص وْتشاى یا هْتشصادُ -2

 ضحّان اًذوی آساهص یاتذ.

 چَ غلطیذ دس خان آى طًذُ فیل / تضد تَسِ تش دست اٍ خثشئیل -3

 اص علی آهَص اخالظ عول / ضیش حك سا داى هٌضُّ اص دلل -4

 تَ سا دس ایي سًح وِ افگٌذ؟ خَاب داد وِ: هشا غزای آسواًی دس ایي ٍسطِ وطیذ. ای دٍست عضیض ٍ سفیك هَافك، -5

 تش، ٍ الّا طاعٌاى هدال ٍلیعت یاتٌذ.دس ٌّگام تال ضشوت تَدُ است، دس ٍلت فشاق هَافمت اٍلی -6

هسخشُ اص سٍی تذخٌسی ٍ ضشاست، عیٌه هَغَف سا اص ّایص سا تِ ّن سیختن. تعذ تشای اش. اٍّالً وتابهي لال وشدم ٍ سٍصی وِ پیشصى ًثَد، سفتن سش تغچِ -7

 اش دسآٍسدم.خعثِ

 تگضاس تش پطت صیي خَد هعتثش تواًن. تَ دس ولثِ ٍ خیوِ خَد تاص تواى. اٍ اختشاى سا دس آسواى ًْادُ تا تِ تشّ ٍ تحش ًطاًواى تاضٌذ. -8

 

 ًوشُ( 6تاصًَیسی )

حىایات صیش سا تخَاًیذ. سپس ضوي اهشٍصی وشدى عثاسات داستاى، هطاتك رٍق خَدتاى تِ اتتذا، هیاى ٍ اًتْای آى، اًذوی اضافِ 

 وٌیذ.
ام، هشا سپاسم. گفت: اهشٍص وِ هي صًذُپَضاًن ٍ تِ گَس هیوٌی؟ گفت: تَ سا وفي هیای سا گفت: اگش هي تش دس سشای تَ تویشم، تا هي چِ هیدسٍیطی خَاخِ" -9

 "وفي تِ خان تسپاس.پیشاٌّی تپَضاى. ٍلتی هُشدم، تی

دُ تَدی، تِ همام اص هالئىِ یىی سا ضٌیذم اص پیشاى هشتّی وِ هشیذی سا ّوی گفت: ای پسش، چٌذاى وِ خاطش تعلّك آدهیضاد تِ سٍصی است، اگش تِ سٍصی -10

 دسگزضتی.

 

 ًوشُ( 3تحلیل هتي )

 ًوشُ داسد. 1ضذُ پاسخ دّیذ. ّش سؤال سپس تِ سؤاالت هطشح هتي صیش سا اص ًاغشخسشٍ تخَاًیذ.
ّا ٍ هٌظشّا چٌاى است وِ اگش خَاٌّذ، آب تِ سیسواى اص ًیل تشداسًذ، اهّا آب ّوِ ضْش، سمّایاى ضْش هػش تش وٌاس ًیل ًْادُ است تِ دساصی. ٍ تسیاس وَضه"

تشًح دهطمی وِ ّشیه سی هي آب گشفتی ٍ چٌاى تَد وِ پٌذاضتی صسّیي است. یىی هشا  آٍسًذ اص ًیل، تعضی تِ ضتش ٍ تعضی تِ دٍش. ٍ سثَّا دیذم اص

 "دّذ، ّش سثَ هاّی تِ یه دسم ٍ چَى تاصسپاسًذ، تایذ سثَ دسست تاصسپاسًذ.حىایت وشد وِ صًی است وِ پٌح ّضاس اص آى سثَ داسد وِ تِ هضد هی

 هىاى ًَضتِ سا هطخّع وٌیذ. -11

 ًاهِ، سفشًاهِ، داستاى وَتاُ، داستاى تلٌذّای هماتل اًتخاب وٌیذ: صًذگیًٌَِع ًَضتِ سا اص تیي گضی -12

 هَضَع ولّی ٍ اغلی ًَضتِ دس هَسد چیست؟ -13

 

 ًوشُ( 3الوثل )ضشب

 ّا داستاًی تیي پٌح تا دُ خط تٌَیسیذ.ّای صیش، تِ اًتخاب خَد، تشای یىی اص آىالوثلتا تَخِّ تِ پیام ٍ واستشد ّشیه اص ضشب
 سسذ.هیشد. / تاس وح تِ هٌضل ًویشسَ ّضاس تاس هیآدم ت -14

 

 ًوشُ( 4اًطا )

 گیشی، تِ اًتخاب خَد پیشاهَى یىی اص هَضَعات صیش، تیي دُ تا پاًضدُ خط تٌَیسیذ.تا دس ًظش گشفتي همذّهِ، تٌِ اغلی ٍ ًتیدِ
 ًگفتن. تیست ٍ چْاس ساعتی وِ سىَت وشدم ٍ ّیچ ّای اهشٍصی /خایگاُ خذا دس صًذگی اًساى -15

 پورمهدی شیخ
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