
 تاسوِ تؼالی

 قیقِز 40   هست اهتحاى:  صثح 11 ساػت ضرٍع: ًام پسر:                                        ًام ٍ ًام ذاًَازگی:     

 یک ضوارُ صفحِ:    یک صفحِ تؼساز کل صفحات: پایِ ًْن          اهالی فارسی سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ زرس :

 1318هاُ  ذرزازاهتحاًات ًَتت  1318/ 3/ 13     تارید اهتحاى: ٍ پرٍرش استاى کرهاًطاُ ازارُ سٌجص آهَزش

 

 تارم هتي اهالی تقریری                                                                         

 

 

 

                  ازگستراًیسُ ٍ  جَاًةِ ٍی فراخ ساط تَ ساذتِ است ٍزر زهیي، ًگاُ کي کِ چگًَِ ت   

لطیف رٍاى کرزُ، تا تر رٍی زهیي هی رٍز ٍ تِ تسریج تیرٍى هی آیس.  آب ّای سٌگ ّای سرت،زیر 

     گرزز، تلكِ چگًَِ زًسُ ضَز ٍ چَى زیثای ّفت رًگ ت تْار تٌگر ٍ تفكّر کي کِ زهیي، زر ٍق

 ّسار رًگ ضَز.

تا زیگراى، یكی از هْن تریي ًیازّای اًساى است. زٍستاى زر توام لحظِ ّای  زٍستی ٍ پیًَس   

ٍ ًاذَضی، تِ ها کوک هی کٌٌس. هُصاحثت تا یک زٍست ذَب ٍ ضكیثا، ّوچَى  ذَضی زًسگی،

 زر ها زًسُ هی سازز. کِ احساس آراهص ٍ سثكی ٍ صفای زرٍى را ٍزشِ ًسین زل اًگیسی است

ت ٍ سسّی استَار ایي ّوسیستی ٍ ّوسلی اقَام ایراًی، پطتَاًِ ای تسیار ضكَّوٌس ترای ٍطي اس   

               آٍرزگاُ ّا، از گسًس زضوٌاى  پَالزیي ایراًیاى، پسیس هی آٍرز ٍ هیْي را زرارازٓ تِ تلٌسای 

 ي ذَیاى هی رّاًس.ّرِهٍَ اَ

ضس، پسر ٍ هازرش تورزًس ٍ زر تصرُ قحطی ػظین پیسا ضس ٍ ذَاّراى هتفرّق  چَى راتؼِ تسرگ   

    م تفرٍذت. آى ذَاجِ اٍ را تِ رًج ٍ هطقّت، تِ زست ظالوی افتاز. اٍ را تِ چٌس زِرَ ٍ راتؼِ ضسًس

 کار هی فرهَز.

    پس، زازُ است ذساًٍس ػلین تِ آزهی آًچِ صَالحِ زیي ٍ زًیای اٍ زر آًْاست ٍ هٌغ کرزُ است    

 اهری چٌس را کِ زر ضأى ٍ طاقت اٍ ًیست زاًستي آًْا؛ هاًٌس اهَر آیٌسُ ٍ آًچِ  زاًستي از آزهی،

 ٍ هاًٌس ایٌْا. زر زل ّای هرزم است

هي ّر رٍز چیسی از سیّارُ ٍ از ػسیوت ٍ از هسافرت اٍ هي ٍ ضاّسازُ کن کن تا ّن زٍست ضسین.    

 س تِ اٍ هْر هی ٍرزز.پی ترزم کِ ضاّسازُ زر سیّارٓ ذَز، گلی زارز کِ تیص از حَهثالً هی فْویسم. 
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 ًورُ

 



 ِ تؼالیتاسو

 قیقِز 40   هست اهتحاى:  صثح 11 ساػت ضزٍع: ًام پسر:                                        ًام ٍ ًام ذاًَازگی:     

 یک ضوارُ صفحِ:    یک صفحِ تؼساز کل صفحات: پایِ ًْن          اهالی فارسی سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ زرس :

 1318هاُ  ذززازاهتحاًات ًَتت  1318/ 3/ 13     تارید اهتحاى: زهاًطاُازارُ سٌجص آهَسش ٍ پزٍرش استاى ک

 

 تارم هتي اهال

 

  

 هتي اهالی سیز را هطالؼِ ًواییس ٍ ضکل زرست ٍاصُ ّای زاذل کواًک را اًتراب کٌیس.   

 – )گستزاًیسُجَاًةِ ٍی فزاخ تَ ساذتِ است ٍ  تساط( – تسات )زر سهیي، ًگاُ کي کِ چگًَِ   

          یف رٍاى کززُ، تا تز رٍی سهیي هی رٍز ٍ طل آب ّای سٌگ ّای سرت،( ٍ اس سیز  گصتزاًیسُ

ُ ضَز ٍ چَى زیثای زر ٍقت تْار تٌگز ٍ تفکّز کي کِ سهیي، چگًَِ سًستِ تسریج تیزٍى هی آیس. 

 تلکِ ّشار رًگ ضَز.ّفت رًگ گززز، 

ِ ّای ضلح) تا زیگزاى، یکی اس هْن تزیي ًیاسّای اًساى است. زٍستاى زر توام  زٍستی ٍ پیًَس   

 هُصاحثت (      – ثتّهُصا) ها کوک هی کٌٌس.  ٍ ًاذَضی، تِ ذَضی، لحظِ ّای سًسگی ( – سًسگی

آراهص (  ساسّا –) احساس کِ  تا یک زٍست ذَب ٍ ضکیثا، ّوچَى ٍسشِ ًسین زل اًگیشی است

 را زر ها سًسُ هی ساسز. ( فای زرٍىس -صفای زرٍى )ٍ سثکی ٍ 

ت تزای ٍطي اس ( وٌسحضکَ - ضکَّوٌس )ایي ّوشیستی ٍ ّوسلی اقَام ایزاًی، پطتَاًِ ای تسیار   

                    آٍرزگاُ ّا،  پَالزیي ایزاًیاى، پسیس هی آٍرز ٍ هیْي را زرارازٓ  استَار تِ تلٌسای ( سّیص - سسّی )ٍ 

 هی رّاًس.(  ي ذَیاىزِهَحاَ - زِهَي ذَیاىّاَ )ٍ  گشًس ( زضوٌاى –ًس ذگ) اس 

               پیسا ضس ٍ ( ینشػ –) ػظین قحطی چَى راتؼِ تشرگ ضس، پسر ٍ هازرش توززًس ٍ زر تصزُ    

م افتاز. اٍ را تِ چٌس زِرَ(  الویض –) ظالوی تِ زست  ٍ راتؼِهتفزّق ضسًس ذَاّزاى (  -ّزاى ذا)

 ، کار هی فزهَز.هطقّت ( – تغّهط) ٍ تفزٍذت. آى ذَاجِ اٍ را تِ رًج 

یای اٍ زر آًْاست ٍ ٍ زً ( الحِ زیيسَ  -) صَالحِ زیي پس، زازُ است ذساًٍس ػلین تِ آزهی آًچِ   

ٍ طاقت اٍ ًیست زاًستي آًْا؛  ضأى ( – يؼض ) اهزی چٌس را کِ زر اس آزهی، زاًستيهٌغ کززُ است 

 ٍ هاًٌس ایٌْا. ٍ آًچِ زر زل ّای هززم است ( آیٌسُ وَرِػ -) اهَرِ آیٌسُ هاًٌس 

ٍ اس  ػشیوت ( – یوتظػ ) اس سیّارُ ٍ اس هي ٍ ضاّشازُ کن کن تا ّن زٍست ضسین. هي ّز رٍس چیشی   

               یّارٓ ذَز، گلی زارز کِ سپی تززم کِ ضاّشازُ زر  ( يهثل -هثالً  ) هسافزت اٍ هی فْویسم.

         تِ اٍ هْز هی ٍرسز. حَس ( ستیص ا – سَّتیص اس ) 
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