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سؤاالت

الف  :بازشناسی آموزه های کتاب
 ) 1یکی اص هَضَػبت صیش سا ثِ سٍش ثبسش فکشی پشٍسش دّیذ ( .چْبس هَسد ) ( ) 1
الف  :کَُ :

ة  :کفص :

 ) 2هتي ّبی صیش سا ثخَاًیذ ٍ هطخع کٌیذ اص چِ سٍضی ( ثبسش فکشی ،اگش ًَیسی ،گضیي گفتِ ) دس تَلیذ آى استفبدُ ضذُ
است ) 1 ( .
الف  :اگش هي ػقبة هی ثَدم ثِ ّش کدب کِ دلن هی خَاست پش هی گشفتن ٍ دس اٍج آسوبى ،کَُ ثِ کَُ ،دسُّ ثِ دسُّ ،خٌگل ثِ
خٌگل ٍ دضت اص پی ِ دضت  ...آصاد ٍ سّب پشٍاص هی کشدم ! ...
ة  :دٍستن ثِ ستَى تکیِ دادُ ٍ ًبساحت ٍ ثی قشاس ،دس سکَت خَد ثِ ًقطِ ای ًبهؼلَم خیشُ ضذُ ثَد .پیص سفتن ٍ آسام ٍ
دٍستبًِ ثش ضبًِ اش صدم ٍ گفتن  « :اص ایي ستَى ثِ آى ستَى ،فشج است ! »
 ) 3دٍ ًَضتِ صیش سا ثخَاًیذ ٍ ثب دلیل هطخع کٌیذ کذام یک ػیٌی ٍ کذام یک رٌّی هی ثبضذ) 2 ( .
هتي الف :
« صهبًی کِ ثِ هحل قشاس سسیذین ضشٍع ثِ پَضیذى لجبس ّبی هخػَظ کشدین  .سپس هسئَل سفیٌِ گفت :ثچِ ّب سَاس
ضَیذ  .هب ّوگی سَاس ضذُ ٍ سفیٌِ اص صهیي ثلٌذ ضذ ٍ ثِ آسوبى سفتین .اص هیبى ستبسُ ّبی صیجب ٍ سیبسّبی هٌظَهِ ضوسی
گزضتین ٍ .اقؼب توبضبیی ثَد .سیبسُ هطتشیً ،پتَى ،پلَتَى ٍ صحل سا کِ اص ّوِ آى ّب صیجبتش ثَد دیذین  .حلقِ ای طالیی ٍ
صیجب دٍس صحل سا فشا گشفتِ ثَد .اص کٌبس خَسضیذ کِ گزضتین دلوبى هی خَاست ثِ آى ًضدیک ضَین ٍلیکي گشهبی صیبد هبًغ
اص آى ضذ کِ ثِ آى ًضدیک ضَین .اهب ضکَُ ٍ ػظوت آى ٍغف ًبضذًی ثَد » . ...
هتي ة :
« گل یکی اص هظبّش طجیؼت است کِ دس ضکل ّب ٍ سًگ ّبی هتفبٍت دس دضت ٍ غحشا هی سٍیذ گل ّب اص چٌذ ثخص
تطکیل ضذُ اًذ هبًٌذ :گلجشگ  ،کبسجشگ ،سبقِ ٍ  ...ثؼضی گل ّب خبغیت داسٍیی داسًذ ٍ ثؼضی دیگش تضئیٌی ّستٌذ  .هي اص
هیبى گل ّبیی کِ هی ضٌبسن ،گل ضقبیق سا ثیطتش دٍست داسم ّن ثِ خبطش طجیؼی ثَدى آى ٍ ّن ثِ ایي خبطش کِ خبیی خَاًذم
کِ ًوبد ضْیذ است » ! ...
ب  :حکایت نگاری
 ) 4حکبیت صیش سا ثخَاًیذ ٍ ثِ صثبى سبدُ ثبصًَیسی کٌیذ) 2 ( .
«  ...یکی اص ثضسگبى ،پبسسبیی سا گفت  :چِ گَیی دس حقّ فالى ػبثذ کِ دیگشاى دس حقّ ٍی ثِ طؼٌِ ،سخي ّب گفتِ اًذ .گفت  :ثش
ظبّشش ،ػیت ًوی ثیٌن ٍ دس ثبطٌص ،غیت ًوی داًن» .

ج  :مَثل نویسی
 ) 5یکی اص هَثل ّبی صیش سا اًتخبة کٌیذ ٍ آى سا گستشش دّیذ) 2 ( .
ة  :ثبس کح ثِ هٌضل ًوی سسذ.
الف  :ثبدآٍسدُ سا ثبد هی ثشد.
د  :شعر گردانی
 ) 6دٍثیتی صیش سا ثخَاًیذ ٍ ثِ ًثش اهشٍصی ثبصگشداًیذ) 2 ( .
هطیغ ًفس ٍ ضیطبًی چِ حبغل
دال غبفل ص سجحبًی چِ حبغل
تَ قذس خَد ًوی داًی چِ حبغل
ثََد قذس تَ افــضٍى اص هــالیک
هـ  :آفرینش
 ) 7اص هَاسد صیش یکی سا اًتخبة کٌیذ ٍ ثب تَخِ ثِ سٌَدِ ّبی اسصضیبثی هبًٌذ ( خزاثیت ،ثیبى سبدُ ،اًسدبم هتيً ،گبُ ًَ ،خوغ
ثٌذی ٍ ًذاضتي غلط اهالیی ) هتٌی سا ثیبفشیٌیذ) 11 ( .
ة  :ضجکِ ّبی اختوبػی
الف  :حبل ٍ َّای ًَخَاًی
موفق باشید.

