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ءایبنا هار

؟تسا ریاغم »یلاچخی شیاسرف دنیارف« اب هنیزگ مادک1

.دبای یم شهاک تفرخی تماخض ،عافترا شهاک اب یناتسهوک یحاون رد.دبای یم شیازفا ای و شهاک اوه يامد رییغت اب لاچخی تکرح تعرس

.دبای یم شهاک لاچخی تماخض نامز تشذگ لیلد هب ،خی ةدوت یجیردت بوذ اب.دبای یم رییغت یلاچخی شیاسرف اب یناتسهوک یحاون رد یعیبط ضراوع لکش

؟دراد یگتسب یلماوع هچ هب ،هیحان کی دودح نییعت يارب اهكالم و اهرایعم باختنا2

ییایفارغج ۀیحان کی یگرزب و یکچوکنادیفارغج قیقحت و هعلاطم فده هب

ییایفارغج یحاون نیب دوجوم ياهتوافتهیحان کی یگتسبمه و تدحو

؟تسا »یلیش روشک رد اماکاتآ نابایب رد ایسال گرزب ۀناخدصر ثادحا« يارب یبسانم لیلد ،»کشخ و مرگ قطانم یطیحم ناوت« مادک3

يدیشروخ يژرنا شبات تدشیباتفآ تاعاس تدم لوطمک تیعمج و دایز تعسوربا نودب و فاص نامسآ

؟دشابیم هنیزگ مادک هب قلعتم هدش هداد فیرعت4

»تسا ناکم کی رد داب طسوت تارذ ندش هتشابنا لصاح شیاسرف نیا«

گنادراییمکارت لاکشايداب ياههلاچیشواک لاکشا

؟دراد تریاغم »زربلا یلامش ۀنماد« يرادیاپان لیالد اب ،دروم مادک5

هتفایشیاسرف تابوسر دایز مجحیگدنراب زا لصاح بآ نایرجاههنماد نزو شیازفااههنماد دایز بیش

؟دننکیم يدنبهیحان ار نیمز حطس ،نانادیفارغج هنوگچ6

ییایفارغج یحاون دودح نییعتییایفارغج یحاون يدنبمیسقت

ییایفارغج ياهاضف و اهناکم یبایتدحواهناکم ياهتوافت و اهتهابش ۀعلاطم

؟تسا »یکیزیف و ییایمیش« یگدزاوه ياهدمایپ زا بیترتهب ،دراوم مادک7

کشخ و مرگ یحاون رد كاخ لماکت و لیکشت )فلا

ناتخرد ۀشیر دشر ۀجیتن رد اهگنس ندشدرخ )ب

یگنس ۀمسجم کی رد ناسنا تروص ياهیگتسجرب ندشوحم )ج

ایسآ قرش یحاون رد یکهآ و يرمرم ياهنامتخاس يامن بیرخت )د

)ج ،فلا( و )ب ،د()ب ،فلا( و )د ،ج()د ،فلا( و )ج ،ب()د ،ب( و )ج ،فلا(

؟درک هدافتسا ناوتیم یچلام عون هچ زا یتفن چلام ياج هب و تسین ینابایب یحاون مواقم ناهایگ ءزج هایگ مادک8

گیر ای ناهایگ يایاقب - طولبگیر ای ناروناج يایاقب - سوتپیلاُکاراخ ای ناهایگ يایاقب - ایقاقاراخ ای ناروناج يایاقب - رانُک

؟دشابیمن ینابایب یحاون ياهتیدودحم زا دروم مادک9

ربا نودب و فاص نامسآيزرواشک يارب كاخ و بآ دوبمک

ناسنا تیلاعف و تنوکس يارب بسانمان طیارشكاخ شیاسرف و ناور ياههسام تکرح

؟تسا مادک نآ عون نیرتمهم ،دراد عنام کی هب زاین ندمآ دوجوهب يارب شیاسرف ةدیدپ مادک10

ناخرب - هسامَلتنج شکدود - هسامَلتناخرب - يداب ياههلاچویدزرگ - تولک

.دنوشیم ..................  و .................. جیردت هب اههرد ،نامز یط رد11

رتعیسو و کیرابرتعیسو و رتقیمعرتزاب و کیرابرتزاب و رتقیمع
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؟دشابیمن اهگنس رد یگدزاوه تعرس لماوع ءزج هنیزگ مادک12

نامزاوه و بآ عونناکماهگنس سنج

؟دشابیم اهاوهوبآ زا کیمادک كرتشم تاصخشم ،هایگ شیور يارب بسانمان و شراب دوبمک13

کشخ - درس رایسبدرس رایسب - درسلدتعم - ییاوتساکشخ - درس

؟تسا شیاسرف دنیآرف رد رثؤم لماوع ریاس درکلمع اب هسیاقم رد »يراج ياهبآ یشیاسرف شقن« توافت رگنایب ،هنیزگ مادک14

نیمز حطس ضراوع لکش رییغتیعیبط ياهراغ لیکشت

قلعم تروص هب هدشبیرخت داوم لمحیگدزاوه زا لصاح داوم تشابنا

؟تسا تسردان مه هب ییاوه ةدوت ود دروخرب دروم رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک15

.دوشیم یگدنراب بجوم ،تبوطر ندوب اراد تروص رد.دوشیم اوه يرادیاپان بجوم

.دوریم درس ياوه ةدوت ریز هب مرگ ياوه ةدوت.دیآیم دیدپ اهنآ ياهزرم رد راشف ای امد رظن زا رییغت ای راذگ ۀقطنم کی

؟تسا ینابایب یحاون ياهتیلباق زا دروم مادک16

لدتعم و زیمت ياوه ،ابیز ياهزادنامشچربا نودب و فاص ینامسآ

ینادرگهمر و ماد شرورپیموب ياهگنهرف ،یتسیز عونت

تیعمج مکارت نیرتشیب ياراد .................. ياههنماد .دننکیم یگدنز یناتسهوک یحاون رد ناهج مدرم .................. دودح هک دوشیم هدز نیمخت17

.تسا ناهج یناتسهوک یحاون رد

ایلامیه - دصرد ایلامیه  دصرد پلآ - دصرد پلآ - دصرد  20102010

؟تسا هتخادنا رطخ هب ار هیحان نیا یتسیز عونت یلماوع هچ و تسا ییاهموبتسیز عون هچ یقالت لحم یلحاس ۀیحان18

هیحان نیا رد ردانب دایز زکرمت - ایرد و یکشخهیحان نیا رد ردانب دایز زکرمت - هسام و لگنج

لحاوس رد تیعمج دایز زکرمت - ایرد و یکشخلحاوس رد تیعمج دایز زکرمت - هسام و لگنج

؟دشابیمن ناخرب ياهیگژیو زا19

.دسریم رتم  هب تول تشد رد اهناخرب زا یضعب يدنلب.تسا ياهسام ياههپت عاونا زا یکی ناخرب

.دنشابیم داب تهج رد وزاب ای هدئاز ود ياراد و درفنم اهناخرب.دشابیم لکش یلاله ياهسام ياههپت ناخرب

80

؟دیآیم دیدپ میدق ياههچایرد زا هدنام اج هب مرن تابوسر رد هدیدپ  مادک20

گنادرایيداب ياههلاچیگیر تشدویدزرگ

؟دنراد توافت ،دوشیم لصاح اهنآ زا هک یتسیز ةدوت و یلآ تابیکرت دیلوت نازیم رظن زا اهموبتسیز لیلد هچ هب21

؟دراد یگتسب یلماوع هچ هب نآ ياهیگژیو و موبتسیز ره عون22

؟دینک فیرعت ار هیحان23

؟دیسیونب ار یناتسهوک ياهطیحم زا تظافح ياهراکهار زا یخرب24

.دیسیونب ار یلحاس یحاون زا تظافح ياهراکهار زا یخرب25

؟تسیچ ییازنابایب ای ندشینابایب زا روظنم26

؟دراد دوجو ياهطبار هچ یلآ داوم دیلوت و ناهایگ نیب27

؟تسیچ موبتسیز28

؟دنیآیم دوجوهب هنوگچ )گِر( یگیر تشد29
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تفرخی تماخض ،دیایب نییاپ تمس هب لاچخی هچره نیاربانب .دنرب یم ولج هب دوخ هارمه ار فلتخم ياه هزادنا رد ییاه گنس میظع ياهرزودلوب دننام اه لاچخی1

.دنیوگ یم تفرخی ای نروم ،دننک یم لمح دوخ اب اه لاچخی هک یتابوسر و اه گنس هب .دوش یم رتشیب

.دراد یگتسب نادیفارغج قیقحت و هعلاطم فده هب ،هیحان کی دودح نییعت يارب اهكالم و اهرایعم باختنا2

.دنابسانم اضفاوه عیانص و یموجن تاقیقحت يارب ،ربا نودب و فاص نامسآ نتشاد تلعهب ینابایب یحاون3

.تسا ناکم کی رد داب طسوت تارذ ندش هتشابنا لصاح یمکارت لاکشا4

.تسا هدش زربلا یلامش ۀنماد يرادیاپان بجوم ،هتفایشیاسرف تابوسر مجح و اههنماد نزو شیازفا ،اههنماد دایز بیش نوچ یلماوع5

مسر هشقن يور ار هیحان ره ياهزرم ای دودح ،اهرایعم نیا هب هجوت اب اهنآ .دنریگیم راک هب ار رایعم دنچ ای کی ،هیحان کی دودح نییعت يارب نانادیفارغج6

.تسا هتفرگ تروص يدنبهیحان ،دشاب توافتم دوخ رواجم دحاو اب دحاو کی هاگره - دنهدیم شیامن هشقن يور ار فلتخم یحاون و دننکیم

.کشخ و مرگ یحاون رد كاخ لماکت و لیکشت و ناتخرد ۀشیر دشر ۀجیتن رد اهگنس ندشدرخ :زا دناترابع یکیزیف یگدزاوه ياهدمایپ7

.ایسآ قرش یحاون رد یکهآ و يرمرم ياهنامتخاس يامن بیرخت و یگنس ۀمسجم کی رد ناسنا تروص ياهیگتسجرب ندشوحم :زا دناترابع ییایمیش یگدزاوه ياهدمایپ

.درک هدافتسا ایقاقا و سوتپیلاُکا ،رانُک ،هنب دننام مواقم ناهایگ زا ناوتیم ییازنابایب زا يریگولج يارب8

.ناشتکرح زا يریگولج و اهنآ تیبثت يارب اههسام يور یشاپچلام

.درک هدافتسا ناهایگ يایاقب ای گیر :دننام بسانم ياهچلام زا قطانم نیا رد تسا رتهب و تسین بسانم نآ روآنایز و دب تاریثات لیلد هب یتفن چلام زا هدافتسا دندقتعم یخرب هتبلا

:تسردان ۀنیزگ یسررب9

.نآ ياهتیدودحم زا هن دوشیم بوسحم اضفاوه عیانص و ییاضف تاقیقحت تهج ینابایب یحاون تازایتما زا ربا نودب و فاص نامسآ

یعناوم هب رگا ،دنیآیمرد تکرح هب نیمز حطس رد داب ۀلیسو هب هک ییاههسام .دنیآیم دیدپ نش و هسام ندش اجهباج و داب شزو رثارب ،هسامَلت ای هسام ياههپت10

.دنروآیم دوجوهب ار ياهسام ياههپت ای و هسامَلت ماجنارس ،هدش هتشابنا مه يور ،داب تعرس شهاک اب ای و دنوشیم فقوتم ،دننک دروخرب نآ ریظن و گنس تاعطق ای راخ ياههتوب و ناهایگ لثم

.دنوشیم رتعیسو و رتقیمع جیردت هب اههرد ،نامز یط رد11

.دراد یگتسب نامز و اوهوبآ عون ،اهگنس سنج نوچ یلماوع هب و تسا توافتم اهگنس رد یگدزاوه تعرس12

.دشابیم هایگ شیور يارب اهاوهوبآ نیا ندوب بسانمان و شراب دوبمک لماش هک دنتسه كرتشم ۀصخشم ود ياراد )درس رایسب( یبطق و کشخ ياوهوبآ13

.دنروآیم دیدپ یکهآ ياههمشچ و یعیبط ياهراغ نوچ شیاسرف ياههدیدپ ،دنشاب هتشاد ندش لح تیلباق اهگنس هک یناتسهوک یحاون یخرب رد14

.دوریم مرگ ياوه ةدوت ریز هب درس ياوه ةدوت15

.دشابیم یناتسهوک یحاون تیلباق زا  و  و  ياههنیزگ16

یناتسهوک یحاون رد تیعمج مکارت نیرتشیب ياراد پلآ ياههنماد .دننکیم یگدنز یناتسهوک یحاون رد ناهج مدرم دصرد  دودح هک دوشیم هدز نیمخت17

.تسا ناهج

،نایهام عاونا ،يزبآ و یکشخ ناهایگ و دراد ار دوخ صاخ و عونتم يروناج و یهایگ یگدنز هیحان نیا .تسا ایرد و یکشخ موبتسیز یقالت لحم یلحاس ۀیحان18

.دریگیمرب رد ،دنننکیم یگدنز لحاوس و اهبآ ،ریازج رد هک ار ناتسوپتخس و تارشح و ناگدنرپ ،نانتمرن و اهناجرم

.تسا هتفرگ رارق رطخ ضرعم رد یناسنا ياهتیلاعف و لحاوس رد تیعمج دایز زکرمت رثا رد یتسیز عونت نیا یلکروطهب

داب تهج رد وزاب ای هدئاز ود هک دنتسه درفنم و لکش یلاله ياهسام ياههپت اهناخرب .تسا »ناخرب« نآ مهم عاونا زا یکی ،دنراد فلتخم عاونا ياهسام ياههپت19

.دسریم رتم  هب تول تشد رد اهناخرب زا یضعب يدنلب .دنراد

و یلخاد نارگشدرگ يارب هقطنم یعیبط ياههبذاج زا و دراد دوجو نامرک ناتسا رد ادهش ۀقطنم رد تول نابایب برغ رد اهتولک ای اهگنادرای نیرتهتسجرب20

.تسا یجراخ

.دنکیم داجیا تابوسر نیا رد لکش  و يزاوم ییاهرایش داب ،لاس نویلیم یط .دیآیم دیدپ میدق ياههچایرد زا هدنام اج هب مرن تابوسر رد گنادرای ای تولک

.تسین تخاونکی نیمز حطس رد دیشروخ يژرنا و راشتنا اریز21

.تسا يرلاک  ییاوتسا قطانم رد و يرلاک  لدتعم قطانم رد عبرم رتمیتناس رد يرلاک  بطق رد یتفایرد يژرنا ًالثم

اهكاخ سنج - نیمز حطس زا عافترا و اهيراومهان لکش - ییاوهوبآ طیارش - ییایفارغج تیعقوم -22

.تسا توافتم دوخ رواجم ياهشخب اب هک يروط هب ،دراد یصاخ و نوگمه ییایفارغج ياهیگژیو هک نیمز حطس زا یشخب23

كاخ شیاسرف زا يریگولج يارب اههنماد يور رب ناهایگ تشک -24

شحو تایح و یتسیز عونت زا تظافح -

بآ نتفر رده زا يریگولج و بآ يروآعمج و هریخذ ياههچضوح داجیا -

اهیگدولآ زا اهناتسهوک يزاسكاپ -

يرگشدرگ ياهتیلاعف يارب تاررقم و نیناوق نیودت -

ناتسهوک طیحم زا تبقارم ۀجیتن رد یمومع یهاگآ شیازفا -

234
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جاوما يژرنا شهاک و بآ ندمآالاب لباقم لحاوس زا تظافح -25

ياهسام ياههپت زا تظافح -

اهیگدولآ عاونا زا لحاوس يزاسكاپ -

يرگشدرگ ياهتیلاعف رب تراظن و نیناوق و تاررقم نیودت -

یلحاس یضارا یشکهز -

نابایب هب يرتشیب قطانم لیدبت و اهنابایب شرتسگ ینعی ندشینابایب26

هیحان کی رد یهایگ ششوپ دشر تعرس هچره هکنیاربنوزفا .دننکیم دازآ نژیسکا و دیلوت یلآ تابیکرت زتنسوتف ای تخاسرون لمع اب هک دنتسه ياهدننکدیلوت ةدنز تادوجوم ناهایگ27

.تسا رتشیب اجنآ رد یلآ ةدام دیلوت نازیم ،دشاب رتشیب

.دراد يدایز تعسو و تسا هدش لیکشت ناگزاسموب يدادعت زا موبتسیز28

هولق زا رپ یحوطس و دننامیم ياج رب تشرد ياهگنس ،نامز لوط رد ،دربیم دوخ اب ار زیر ياههسام داب ،تشرد و زیر ياهگنس و نش ،زیر ياههسام زا هدیشوپ ياهنیمز رد یتقو29

.دنیوگیم زین ینابایب شرف گنس نآ هب هک دنروآیم دوجوهب اهگنس
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