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تارم

هتي

الف :تازضٌاسٖ) هتي زٗر را تخَاً٘ذ ٍ طرح اٍل٘ٔ آى را هطخّص كٌ٘ذ .
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(فقط تارش فکرٕ را در حذ چْار هَرد ،تررسٖ كٌ٘ذ) .
« زهستاى»
فصلْا ،درس ّإ كتاب آفرٌٗص اًذّ .ر فصل سرضار از داستاًْإ رًگارًگ ٍ ضگفتٖ ّإ ت٘طوار
است.
زهستاى تا سرها ٍ ترف هٖ آٗذ .اگرچِ هردم ترخٖ هٌاطق تا تِ حال رًگ ترف را ًذٗذُ اًذ ،اها ّوِ،
اٗي فصل را تا ترف هٖ ضٌاسٌذ .هٌظرٓ ٗك ضة سرد زهستاًٖ كِ ترف هٖ تارد ،از آى پذٗذُ ّإ ضگفت
طث٘ؼت است.ترف كِ هٖ تارد ،زه٘ي ت٘رٓ ها سف٘ذ هٖ ضَد .سف٘ذٕ ،رًگ پاكٖ ٍ صذاقت است ،رًگ صلح
ٍآراهص اها ترإ ّو٘طِ ّوراُ تا آراهص ً٘ست .ترف ً٘س ّوچَى دٗگر پذٗذُ ّا  ،هؼاٗة ٍ هحاسي خَد را
دارد .گاّٖ ّوراُ تا تَراى ٍ تْوي است ؛ گاّٖ تستِ ضذى جادُ ّا ٍ راُ ّإ رٍستاّا .
كتاب آفرٌٗص ،سرضار از ضگفتٖ ٍ زٗثاٖٗ است .درس ّإ آى تکرار ه٘طَد ،اها ًِ تکرارٕ هاللت آٍر .
تکرارٕ كِ حاصل ًظن است ٍ ّ٘چگاُ كٌِْ ًو٘طَد.
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ب) سازُ ّإ ًَضتار
ت٘ت زٗر را تخَاً٘ذ؛ سپس ترداضت خَد را -تا رػاٗت ًکات ًگارضٖ ٍ اهالٖٗ -تٌَٗس٘ذ( .در دٍ سطر)
خِرد را گر ًثخطذ رٍضٌاٖٗ

تواًَذ تا اتذ در ت٘رُ راٖٗ

حکاٗت زٗر را تِ زتاى سادُ تازًَٗسٖ كٌ٘ذ.
دزدٕ تِ خاًِ ٕ پارساٖٗ درآهذ .چٌذاًکِ جُست ،چ٘سٕ ً٘افت .دلتٌگ ضذ .پارسا را خثر ضذ .گل٘وٖ كِ ترآى
خفتِ تَد در راُ دزد اًذاخت تا هحرٍم ًطَد.
ضٌ٘ذم كِ هرداى راُ خذإ
تَ را كٖ هُ٘سّر ضَد اٗي هقام

دل دضوٌاى را ًکردًذ تٌگ
كِ تا دٍستاًت خالف است ٍ جٌگ
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ٗکٖ از هثَل ّإ زٗر را اًتخاب كٌ٘ذ ٍ آى را گسترش دّ٘ذ ( .در سِ سطر)
الف( اگر الالٖٗ تلذٕ ،چرا خَدت خَاتت ًوٖ ترد؟
ب( آضپس كِ دٍ تا ضذ آش ٗا ضَر هٖ ضَد ٗا تٖ ًوك.

ج) آفرٌٗص
ٗکٖ از هَضَع ّإ زٗر را اًتخاب كٌ٘ذ ٍ در هَرد آى  ،در ترگ پاک ًَٗس هتٌٖ تٌَٗس٘ذ( .حذٍد  15سطر)
-1دٍست

 -2اٗثار
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 -3هَفق٘ت

خَش آغازٕ

ً 1ورُ

رػاٗت ًکتِ ّإ ًگارضٖ

ً 1ورُ

خَش فرجاهٖ

ً 1ورُ

رػاٗت اهال

ً 2ورُ

ت٘اى هَضَع ٍ پرٍرش هطلة(ت٘اى سادُ ٍ صو٘وٖ،

ً 9ورُ

ت٘اى احساس هتٌاسة تا هَضَع ،س٘ر هٌطقٖ ًَضتِ،
فکر ٍ ًگاُ ًَ ،استفادُ از آراِٗ ٍ )...

جوغ:

لطفا چرک ًَٗس خَد را ّوراُ تا پاک ًَٗس ،تحَٗل دّ٘ذ.
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پ٘رٍز ٍ سرتلٌذ تاض٘ذ.

