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ءایبنا هار

؟دراد يرتشیب تقباطم »ییارگرهش« موهفم اب ترابع مادک1

اهاتسور رد يرهش رهاظم و راتفر و یگدنز ياههویش جاوريزاسون رصع هب اهروشک دورو و یتعنص تالوحت زورب

يرهش تامدخ و رصانع و يزرواشک تالآنیشام زا هدافتسایلیدبت کچوک عیانص قنور و اتسور درکلمع و شقن رییغت

؟دوشیم قالطا ریز میهافم زا کی مادک هب يرهشَرَبا ۀقطنم2

سیلپالاگمهموحهیلوا ۀتسهرهشردام

؟دنکیم کمک اهاتسور و اهرهش دمآراک و حیحص تیریدم هب دراوم زا کی مادک3

يژرنا نداعمیطابترا ياههار هب یسرتسدیلام عبانم دایز زکرمتيزیرهمانرب

.دش لیکشت .................. فده اب  .................. لاس رد یگدنزاس داهج4

يزرواشک ییافکدوخ -روشک لالقتسا -مورحم قطانم هب یگدیسر -مورحم قطانم هب یگدیسر - 1357135813681357

؟دندمآ دیدپ اجک رد اهاتسور نیتسخن5

راومه ياهتشد رانک رداهدور رانک رداهراغ رانک رداههوک رانک رد

؟دوب هچ یلامش ياکیرمآ و اپورا یتعنص ۀتفایهعسوت ياهروشک رد اهرهش هب اهاتسور زا ترجاهم شیازفا رد رثؤم لماع مهدزون نرق رد6

يزرواشک نیمز دوبمکنهآ طوطخ ۀعسوتياهناخراک عیانص ۀعسوتاهاتسور رد ریم و گرم شهاک

؟تسیچ هجیتن ،گرزب ياهرهش فارطا رد ینوناق ریغ ای یمسر ریغ ناکسا يهدیدپ7

نکسم ینارگاهباوخ نتراک شیازفانکسم دوبمکلغش دوبمک

تاعالطا زا »اههفلؤم« مادک هب بیترتهب »لاس مرگ ةرود رد ناریا یبونج لحاوس يامد دیدش شیازفا« و »ناطرسلاسأر رادم اب ناریا ترواجم«8

؟دراد تلالد رظن دروم

یفیصوت و یفیصوتیفیصوت و یناکمیناکم و یفیصوتیناکم و یناکم

؟دشابیم یتیلاعف عون هچ رد توافت اتسور و رهش كالم نیرتمهم9

يداصتقایبهذمیسایسیعامتجا

.دش هتخاس ..................  روشک رد و ..................  نامز رد تج يامیپاوه نیلوا10

ناتسلگنا - لوا یناهج گنجناملآ - لوا یناهج گنجناملآ - مود یناهج گنجنپاژ - مود یناهج گنج

؟تسا حیحص موهفم مادک اب هطبار رد ریز ترابع11

»نانیشناتسور یعامتجا و يداصتقا یگدنز دوبهب يارب تسا ياهمانرب«

ییاتسور يداهحرطییاتسور ۀعسوت ۀمانربیضرا تاحالصانیمز يربراک

؟دوشیم هداد ناشن موهفم مادک طسوت ،هیحان حطس رد لماوع اب هاگتنوکس طابترا و طیارش12

هیلوا هتسهنوماریپتیعقومرقم

1



؟تسا هدش ارجا و هیهت »ناریا یمالسا بالقنا نکسم داینب طسوت و ییاتسور يداه حرط« تروص هب دروم مادک13

يزرواشک یلیدبت عیانص ۀعسوت )فلا

رادریگاو ياهيرامیب زا يریگشیپ و تشادهب شزومآ )ب

یتغارف و يرگشدرگ تامدخ دوبهب )ج

ملاس یندیماشآ بآ نیمأت )د

د و جد و بج و فلاب و فلا

؟دنتسه تسردان ریز تارابع زا دادعت هچ14

.تسا هیحان کی رهش نیرتمهم و نیرتگرزب و هقطنم کی یلصا هاگتنوکس ای رهش لپورتم )فلا

.دنراد يرودیرک ای یطخ لکش اهرهشردام )ب

.دنراد يرترب تهج نیا زا و دنتسه روشک کی يراجت و یبهذم ،یتموکح زکارم ًالومعم اهرهشردام )ج

.دریگیم لکش لپورتم یطابترا ياهریسم دادتما رد رهشردام دنچ ای ود شرتسگ رثا رد هاگ )د

ترابع ترابع ترابع ترابع  1234

؟دنزادرپیم تیلاعف هب »داصتقا یمسرریغ شخب« رد ،رهش هب دورو زا سپ ییاتسور نارجاهم رثکا ارچ15

يرهش تیعمج یعیبط دشر شیازفا )فلا

صصخت و تراهم نتشادن )ج

رهش رد یلغش ياهتصرف تیدودحم )ب

داصتقا یمسرریغ شخب دشر )د

ج و بد و جد و فلاب و فلا

.دنداد ..................  ياهویتوموکول هب ار دوخ ياج جیردت هب .................. ياهویتوموکول زورما هب ات هتشذگ زا اهراطق دیلوت دنور رد16

یلزید - يراخبیکیرتکلا - يراخبيراخب - یلزیدیقرب - يراخب

و هتفرگ رارق نهآهار و ياهداج ،یبآ ياههار عطاقم لحم رد و نوراک هناخدور رانک رد رهش نیا« ؟تسا رهش مادک هب طوبرم هدش نایب تایصوصخ17

.»دراد یهار راهچ تیعقوم

زاوهادرکرهشناهفصاناتسرل

؟دنکیم نایب ار ییایرد لقن و لمح ياهیتساک و اهتیدودحم هنیزگ مادک18

راب لقن و لمح رد اهیتشک مک تیفرظ - ییایرد ياهنافوط عوقواههلکسا ندوب یتقوم - اهیتشک دیرخ نییاپ ۀنیزه

اهیتشک مک تعرس - اههلکسا و ردانب ثادحا دایز ۀنیزهاهیتشک مک تعرس - اهیتشک يرادهگن يالاب ۀنیزه

؟تسا ریسم مادک رد ناریا یلیر یقرب طخ اهنت19

هواس - مقدهشم - نارهتنیوزق - جرکزیربت - افلج

؟دنکیم دیکأت لقن و لمح تیمها ۀبنج مادک هب ریز ترابع20

».دوشیم بوسحم روشک کی یلم تردق لماوع زا لقن و لمح ۀتفرشیپ ياههکبش و لیاسو نتشاد«

یعامتجا تیمهایطیحمتسیز تیمهایسایس تیمهايداصتقا تیمها

؟تسیچ يرهش مسیلادنو زا روظنم21

؟تسا هدوب ینیشن رهش شیازفا و ینیشناتسور شهاک رد رییغت لماوع نیرت مهم زا لماع مادک22

.دیسیونب دنتسه رثوم هقطنم کی رد اه ناسنا ینیزگ تنوکس رد هک ار یعیبط لماوع23

؟تسا يرهش هنوگچ رادیاپ رهش24

.دینک فیرعت ار نیمزرس شیامآ25

.دیسیونب ار يا هلول لقن و لمح ياه تیدودحم و ایازم26

؟دنمادک یلیر لقن و لمح ياه تیزم27

؟دنکیم نازیرهمانرب هب یکمک هچ نیمز يربراک هعلاطم28
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نانیشناتسور نیب و اهاتسور رد يرهش رهاظم و اهشزرا ،اهدرکلمع و راتفر ،یگدنز ياههویش نآ یط هک تسا یعامتجا-يداصتقا يدنور ییارگرهش زا روظنم1

.دباییم جاور

.دناهدیمان يرهشَرَبا ?هقطنم ار سیلپالاگم یخرب2

.دراد زاین يزیرهمانرب هب اهاتسور و اهرهش دمآراک و حیحص تیریدم3

.داد ماجنا اهاتسور رد يدایز ياهتیلاعف يزرواشک ییافکدوخ و روشک لالقتسا و مورحم قطانم هب یگدیسر فده اب یگدنزاس داهج  لاس رد4

.دندمآ دوجوهب اهدور رانک رد اهاتسور نیتسخن5

هب اهاتسور زا ترجاهم ،ياهناخراک عیانص ?هعسوت لابند هب ،یلامش ياکیرمآ و اپورا یتعنص و هتفایهعسوت ياهروشک رد متسیب نرق لوا ?همین و مهدزون ?هدس رد6

.داد خر اهرهش

.تسا ینوناق ریغ ای یمسر ریغ ناکسا ،دریگیم لکش گرزب ياهرهش فارطا رد نکسم لکشم ۀجیتن رد هک ییاههدیدپ زا یکی7

... و یخیرات راثآ و اهانب ،اههناخراک ،اهاتسور و اهرهش ،لاثم يارب .دنراد طابترا یناکم تیعقوم اب يوحنهب ،میراد راکورس اهنآ اب هزورما هک یتاعالطا زا يرایسب8

دنتسه ییاهیگژیو ياراد و )یناکم ياههداد( دنراد ییایفارغج تیعقوم :دنراد هفلؤم ود تاعالطا و اههداد ،رگید ترابعهب .دنراد ییاهیگژیو و دناهدرک لاغشا ار ییایفارغج ییاضف کیره

.)یفیصوت ياههداد(

.تسا اتسور و رهش مدرم يداصتقا تیلاعف رد توافت ،اتسور و رهش نیب توافت كالم نیرتمهم9

.دش هتخاس ناملآ رد تج يامیپاوه نیلوا مود یناهج گنج یط رد10

.دوشیمهداد اهب گنهامه روطهب یتسیز طیحم و یگنهرف و یعامتجا ياههبنج ۀمه هب و دوشیمن دودحم يزرواشک هعسوت هب افرص ییاتسور هعسوت همانرب11

.دهدیم ناشن )هیحان کی دننام( رتعیسو حطس رد لماوع اب ار هاگتنوکس طابترا و طیارش ،تیعقوم12

لیکشت ،نیمز میسقت ای یضرا تاحالصا هلمج زا .تسا هدش ماجنا ناهج فلتخم یحاون رد ینوگانوگ تامادقا اهاتسور يداصتقا تالکشم لح يارب نونک ات13

. ... و یتغارف و يرگشدرگ تامدخ ۀعسوت ،زبس بالقنا شرتسگ ،ییاتسور يدیلوت ياهینواعت

حیحص )فلا14

.تسا یناشکهک ای ياهشوخ ،يرودیرک ،یطخ اهنآ لکش و دنیوگیم سیلپالاگم اهنآ هب هک دنیآیم دیدپ اهرهشنالک ای اهرهشردام زا ياهریجنز لقنولمح و یطابترا ياهریسم دادتما رد )ب

حیحص )ج

.دریگیم لکش سیلپاگم تفگیم دیاب هک یلاحرد تسا لپورتم نامه رهشردام )د

زا سپ ییاتسور نارجاهم رثکا هجیتنرد .دشابیم تیدودحم زئاح اهرهش رد یلغش ياهتصرف نینچمه .دنتسه صصخت و تراهم دقافً ارثکا ییاتسور نارجاهم15

.دنزادرپیم تیلاعف هب شخب نیا رد و هتفای قوس داصتقا یمسرریغ شخب تمس هب اهرهش هب ترجاهم

.دنداد یلزید ياهویتوموکول هب ار دوخ ياج جیردت هب يراخب ياهویتوموکول زورما هب ات هتشذگ زا اهراطق دیلوت دنور رد16

.تسا زاوها رهش هب طوبرم هدش نایب تاحیضوت17

ریاس هب تبسن یتشک تعرس نینچمه .تسالاب رایسب اهیتشک دیرخ ای تخاس نینچمه و ردانب تازیهجت و اههلکسا و ردانب ثادحا ۀنیزه یبآ لقن و لمح رد18

.تسا مک لقن و لمح ياههویش

.دشابیم روشک یقرب طخ اهنت )رتمولیک ( زیربت – افلج ریسم19

.دوشیم بوسحم روشک کی یلم تردق لماوع زا لقن و لمح هتفرشیپ ياههکبش و لیاسو نتشاد تهج زا اهروشک يارب لقن و لمح یسایس تیمها20

.تساهرهش رد یعامتجا تافارحنا زا یکی هک یگنهرف راثآ ،اهانب ،یمومع لاوما هب ندرک دراو تراسخ21

.تسا هدوب ینیشنزهش شیازفا و ینیشناتسور شهاک رد رییغت لماوع نیرت مهم زا اهرهش هب اهاتسور زا ترجاهم22

.اه هگلج - زیخلصاح كاخ - میالم ياوه و بآ - ناوارف بآ23

رطخ هب هدنیآ ياه لسن عفانم هکنآ نودب ،دوش یم هدروآرب هنالداع و بسانم روط هب اه نآ نانکاس يداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ياهزاین نآ رد هک هدش یحارط يا هنوگ هب هک تسا يرهش24

.دراد تسیز طیحم رب ار بولطمان و یفنم راثآ نیرتمک يرهش ياه تیلاعف و رهش و دتفیب

.نیمزرس حطس رد تاناکما و تازیهجت و اه تیلاعف ،تیعمج یقطنم و لداعتم ،نزاوتم عیزوت و ییایفارغج ياهاضف هب ندیشخب مظن و یهدناماس زا تسا ترابع نیمزرس شیامآ25

.تسا هفرص هب نورقم رایسب هک يزور هنابش روط هب تاعیام زا یمیظع مجح لاقتنا ) ایازم26

.دناسر یم بیسآ تسیز طیحم هب رتمک هلول قیرط زا داوم لاقتنا )

.دراد زاین ناوارف يراذگ هیامرس هب يا هطساو ياه هاگتسیا و اه هلول ریمعت و ثادحا ) اه تیدودحم

.دوش يزوس شتآ و راجفنا ثعاب دناوت یم اریز دراد زاین دایز تبقارم هب گنج ای هلزلز دننام هبقرتمریغ ثداوح رظن زا هلول طوطخ )

.درک ادیپ رایسب قنور و دش رودً اتبسن ياه تفاسم رد نیگنس ياهراب لمح و راب رت ناسآ تکرح بجوم یلیر لقن و لمح27

.دوش هدافتسا لداعتم و بسانم روطهب رهش ياهاضف زا هک دنک يزیرهمانرب ياهنوگهب و دسانشب ار اهتیدودحم28
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