
 تاسوِ تعالی 

 بازشناسی 1

(هقسهِ، تسًِ، ًتیدِ گیزی ).ًَضتِ سیز را ترَاًیس ٍ طزح اٍلیِ آى را زر هتي هطرص کٌیس  

زستِ زعا تِ سَی آسواى تلٌس کطاٍرساى .  ّاست رًگ تاراى تِ ذَز ًسیسُضالیشار هسّت. زل ّا گزفتِ است

.هی کٌٌس  

   ًسین ًزم ٍ سثک زعای تاراى را اس زست ّای آًاى تِ آسواى هی تزز، ذساًٍس زعا را هی ضٌَز ٍ هْزتاًاًِ، تاراىِ 

زست ٍ رٍی زضت . تَی ذاکِ تاراى ذَرزُ ٍ چوي تاسُ زر َّا پرص هی ضَز. سیثا را تِ سَیطاى رٍاًِ هی کٌس

.ضستِ هی ضَز ٍ سیثایی ّای آى زٍچٌساى هیگززز  

کطاٍرساى سزٍز ضازی هی ذَاًسًس ٍ کَزکاى سیز تاراى تِ رقص .    تاراى هی آیس ٍ ذیز ٍ تزکت را تا ذَز هی آٍرز

.پزًسگاى ضازهاًِ هی ذَاًٌس ٍ ضالیشارّا خاًی زٍتارُ هی گیزًس. ٍ پایکَتی هطغَل هی ضًَس  

آًْا چطواًطاى را هی تٌسًس ٍ تزای .    تاراى ضازهاًِ، زست آزم ّا را هی گیزز ٍ آًْا را تِ زٍراى کَزکی هی تزز

آًْا چطواًطاى را هی تٌسًس ٍ تزای زقایقی تِ زٍراى ذَش کَزکی تاس هی گززًس ٍ .زقایقی تِ زٍراى کَزکی هی تزز

«...تاس تاراى، تا تزاًِ تا گَّزّای فزاٍاى»: سهشهِ هی کٌٌس  

 ّا اس فزٍز تاراى کِ سیثاتزیي آغاس است تِ رًگیي کواى زٍذتِ هی ضَز ٍ ّوِ، صاحةِ تاراى را ضکز    چطن 

.ای ذسای تاراى ّزگش، ها را تٌْا ًگذار: هی گَیٌس ٍ تا ضازی فزیاز هی سًٌس  
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. را زر آى هطرص کٌیس زمان و مکانًَضتِ سیز را ترَاًیس ٍ 1  

کاضاى ضْزی زر اصفْاى است کِ هیاى کَُ ّای کزکس ٍ زر کَیز  هزکشی ایزاى قزار گزفتِ ٍ آب ٍ َّایی گزم 

گززضگزاى زر اٍاسط ارزیثْطت تزای زیسىِ هزاسنِ گالب گیزی تِ قوصز ٍ ًیاسز سفز . ٍ ذطک ٍ تیاتاًی زارز

. ایي زٍ ضْز پز اس تاغ ّای گل هحوسی ٍ خَیثارّای فزاٍاى است. هی کٌٌس  
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 سازه های نوشتاری

.سپس یکی را اًتراب کٌیس ٍ آى را گستزش زّیس. هَثَل ّای سیز ترَاًیس  

تارکح تِ هٌشل ًوی رسس (الف  

.اس کَسُ ّواى تزٍى تزاٍز کِ زر اٍست (ب  
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ًام: ًَتت اٍل:

 ًام ذاًَازگی:  تارید اهتحاى:.

 زرس: ًگارش2 ساعت اهتحاى:

 پایِ : یاسزّن کارضٌاسی سٌدص ٍ ارسضیاتی هست اهتحاى:75زقیقِ

 رضتِ: ازتیات ٍ علَم اًساًی ًام زتیز : تعساز صفحِ: 2

 رزیف سَاالت ًوزُ



 
.حکایت سیز را ترَاًیس ٍ آى را تِ ستاى سازُ تاسًَیسی کٌیس 2  

ایي » :طاٍٍس تا ساغ گفت. طاٍٍسی ٍ ساغی، زر صحيِ تاغی تِ ّن رسیسًس ٍ عیة ٍ ٌّز یکسیگز را زیسًس

ّواى ٍقت کِ تِ ٍخَز هی آهسُ این زر . سزخ کِ زر پای تَست، الیق زیثای ًگاریي هي است (کفص)هَسُ

«هي هَسُ سیاُ تَ را پَضیسُ ام ٍ تَ هَسُ سزخ هزا. پَضیسى هَسُ، اضتثاُ کززُ این  
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 آفرینش 14

.یکی اس هَضَعات سیز را اًتراب کٌیس ٍ هتٌی زرتارُ آى تٌَیسیس  

.تاتستاى را تا رٍش تارش فکزی تَصیف کٌیس (الف  

.یکی اس هزاسن هحلی ذَز را تا رٍش گستزش سهاى ٍ هکاى تَصیف کٌیس (ب  

...(پسر، هازر، هعلن ٍ )زرتارُ یکی اس ضرصیت ّای  (ج  
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خوع ًوزُ«                                             هَفق ٍ پیزٍس تاضیس»  20   
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