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الف) باسضٌاسی
-1اًسدام هتي اس چِ طزیقی ایداد هیضَد؟
 -2هتي سیز را بخَاًیذ ٍ ػٌاصز سهاى ٍ هکاى ٍ حال ٍ َّای ًَضتِ را هطخص کٌیذ.
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الف) ًَر خَرضیذ در اٍاسط تابستاى رهق ّوِ را گزفتِ است گَیی آتص اس آسواى هیباریذ.
ب) صبح سٍد ّوزاُ با اضؼِی خَرضیذ بز هیخیشد ًسین خٌک صبحگاّی رٍحیِی کطاٍرساى را تاسُ
هیکٌذ .آىّا با ضادی ٍ خزّهی راّی باؽ هیضًَذ.
سهاى ٍ هکاى:
حال ٍ َّا:
 -3هتي سیز را بخَاًیذ ٍ طزح اٍلیِ آى را هطخص کٌیذ (بٌذ هقذهِ ،بٌذ بذًِ ،خوغبٌذی)
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دلّا گزفتِ است .ضالیشار هذتّاست رًگ باراى بِ خَد ًذیذُ کطاٍرساى دست دػا بِ سَی آسواى
بلٌذ هیکٌٌذ .باراى هیآیذ ٍ خیز ٍ بزکت را باس خَد هیآٍرد .کطاٍرساى سزٍد ضادی هیخَاًذًذ.
باراى ضادهاًِ دست آدمّا را هیگیزد ٍ آىّا را بِ دٍراى کَدکی هیبزد آىّا چطواًطاى را هیبٌذًذ ٍ
بزای دقایقی بِ دٍراى خَش کَدکی باس هیگزدًذ.
چطنّا اس فزٍد باراى کِ سیباتزیي آغاس است بِ رًگیيکواى دٍختِ هیضَد ّوِ با ضادی فزیاد هیسًٌذ:
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ای خذای باراى! ّزگش ها را تٌْا ًگذار.
ب) ساسُّای ًَضتار
-1هثلّای سیز را بخَاًیذ سپس یکی را اًتخاب کٌیذ ٍگستزش دّیذ.

1

 بار کح بِ هٌشل ًویرسذ. -اس کَسُ ّواى بزٍى تزاٍد کِ در اٍست.
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 -2ضؼز سیز را بخَاًیذ ٍ بزداضت خَد را اس آى بٌَیسیذ.
گزت س دست بز آیذ چَ ًخل باش کزین

ٍرت س دست ًیایذ چَ سزٍ باش آساد
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 -3حکایت سیز را بِ سباى سادُ بٌَیسیذ.
درٍیطی خَاخِای را گفت :اگز هي بز در سزای تَ بویزم با هي چِ هیکٌی؟ گفت :تَ را کفي
هیپَضاًن ٍ بِ گَر هیسپارم .گفت :اهزٍس کِ هي سًذُام هزا پیزاٌّی بپَضاى ٍقتی هزدم بیکفي بِ
خاک بسپار.

ً14وزُ

ج) تَلیذ هتي
یکی اس هَضَعّای سیز را اًتخاب کٌیذ ٍ در هَرد آى هتٌی بٌَیسیذ.
الف) یکی اس ضخصیتّای هذ ًظز خَد را تَصیف کٌیذ (با رػایت هزاحل ًَضتي)
ب) خَرضیذ (با رػایت هزاحل ًَضتي)
ج) سهستاى (گستزش هحتَا با پزداختي بِ ػٌاصز سهاى ٍ هکاى)
هَفق باضیذ

