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   الف

 :خبعزُ را ثخَاًیذ ٍ ثِ سؤالْب پبسخ دّیذ-1

عولیبت خیجز ثَد.جشیزُ هجٌَى.یِ جٍَى چبردُ،پًَشدُ سبلِ،ثچۀ رٍستبّبی ضْزری ثَد.ضزایظ خیلی سخت ضذُ ثَد. ثِ »

ٍسهبى هی ثبریذ.هٌغقِ ّن یِ هٌغقۀًیشارٍثبتالقی ثَد.فقظ یِ جبدُ ای ثَد ثیي ًیشار ٍثبتالق. قَل هعزٍف آتیص اس سهیي 

اًٍجبسٌگزگزفتِ ثَدین.هسئَل تذارکبت هبثب هَتَرصجح سٍدکِ آتیص کن هی ضذ،هی اٍهذغذا ثزاهَى هی آٍرد.ًوی تًَست 

ًَی رٍ پزت کزد چْل،پٌجبُ هتز اس سٌگزدٍرتز، ًشدیک ثطِ. اسدٍرگًَی کٌسزٍّبرٍ پزت هی کزد تَسٌگز.اٍى رٍس ٍقتی گ

درست سیزآتص دضوي افتبد.حبال هزد هیخَاست کِ ثزُ اٍى غذاّبرٍ ثیبرُ. تیزثبردضوي دائن کبر هی کزد. ّوٍَى جٍَى چبردُ 

ضوي پًَشدُ سبلۀ ضْزری، رفت کٌبرگًَی کٌسزٍّب. اس کٌسزٍّب ثزهی داضت ٍپزت هی کزدتَسٌگزثزای هب.خَدضن سیزآتیص د

ثب خًَسزدی یکی اسکٌسزٍّبرٍ ثبسکزدٍ ّوَى جب ًطست ٍخَرد.ثعذاس خَردى کٌسزٍ،کبرجبلجص ایي ثَد کِ ایستبدٍ ًوبسضن 

 خًَذ . ضجبعت ایي دالٍرکلی ثِ گزداى رٍحیِ داد....

 هَضَع-1

 ساٍیۀ دیذ-2

 ضزٍع خبعزُ-3

 سثبى ًَضتِ-4
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 ًوز4ُة( سبسُ ّبی ًَضتبری 

 ثخَاًیذٍثِ سثبى سبدُ ثبس ًَیسی کٌیذ:حکبیت سیز را  -2

« تَرا کفي هی پَضبًن ٍثِ گَر هی سپبرم»گفت:« اگزهي ثز در سزای تَ ثویزم، چِ هی کٌی؟»درٍیطی، خَاجِ ای را گفت»

 «اهزٍس کِ سًذُ ام، هزا پیزاٌّی ثپَضبى، ٍقتی هزدم ثی کفي ثِ خبک ثسپبر:»درٍیص گفت 

 

 

 

 دٍسغز گستزش دّیذدر یکی اس ضزة الوثل ّبی سیز را اًتخبة کٌیذ ٍآى را -3

 الف(اسچبلِ درآهذى ٍدرچبُ افتبدى

 ة(پبیبى ضت سیِ، سپیذاست

 

 

 ثیت سیز را ثخَاًیذ ٍثزداضت خَد را اس آى ثٌَیسیذ. -4

 «ای کِ دستت هی رسذ کبری ثکي/ پیص اس آى کشتَ ًیبیذ ّیچ کبر»
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  ( ح

 -عزح اٍلیِ -ثبرش فکزی  -اًتخبة کٌیذ ٍثب حفظ توبم هزاحل )اًتخبة هَضَع  یک هَضَع اس هَضَع ّبی دادُ ضذُ را-5

 ًَضتي ًْبیی( اًطبی خَد را ثٌَیسیذ. –گستزش هتي  -پیص ًَیس

 گفتگَی ًیطکز ثب ًی ثُز-

 سفزی تخیلی ثِ هبُ -

 خَد آیٌذُتَصیف  -

 هَضَع آساد -
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 ت(رعبیت ًطبًِ ّبی ًگبرضی در هتي سبسُ ّب ٍ اًطب

 ث(رعبیت اهالی درست ٍاصگبى ٍعجبرات
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 « زعزیانم موفق باشید »


