
نایرذآ اسوتآ

؟تسا رتشیب تیب مادک تاهیبشت دادعت .1

تسود ماداب و رکش قشع ز معبط یطوطسفق رد لبلب وچمه مئاد تسادیش و هلاو

اّنمت روش بآ تسازفا یگنشت هنرگوتعانق كاخ ،صرح راوخنوخ بل رب لامب

ار اسهمرس مشچ نآ دید رظن کی هک یمشچتساهرظن ۀیاریپ شکاخ ،همرس گنس نوچ

ایرد نمرخ زا ياهشوخ رهوگ دقع دشاب هکایرد نماد فک زا جوم نوچ هدم شروش ره هب

؟دراد يرتشیب ییانعم تبارق هنیزگ مادک اب ».تسین نکمم نآ فصو هک دنباییم ییافص نانچ نآ اهلد« ترابع موهفم .2

دندیشخب افص و دندودز هنییآ ز گنزگنز ةدولآ ماهنییآ و مدوب افص نم

دنامیمن ناهنپ ،افص بآ رهگ دراد رگابئاص ینک دوخ رادبآ رعش فصو مزال هچ

تسا هدروآ افص دوخ اب نادواج تشهب کیناورنشور نآ هک نشور افص لها ةدید

تساخرب افص نایم زا تسشن رانک رد وچرای هک يوجم لد ماک یبلط افص رگا 

؟تسا طلغ ریز ياههژاو رد هژاو دنچ يانعم .3

)اوشیپ( هوسا - )ییامندوخ( فلکت - )وگروز( رادمدرس - )ساره( بعر - )يزلف رابنا( هلوس - )یلدود( ساوسو - )راومه نیمز( روخ - )رکشل( دونج

جنپراهچهسود

؟دوشیم تفای تایبا مادک رد بیترت هب »بسانت ماهیا ،ماهیا ،لیلعتنسح ،زاجم« ياههیارآ .4

 دراد نیهاش لگنچ سوه ییوگ زاب یسفن دبیکشن تفلز رس زک لد غرم )فلا

 تاود مباییمن تعاس نیا هک روخیم لد نوخ تفگ و تشونن اود ار مدرد و دید مبیبط يد )ب

 دراد وبشوخ ۀفان رحس داب مد هک دیسر وت فلز رس نیچ هب تسد شرگم )ج

 تسا ناغفا رد بش و زور نمچ غرم وچ ملدقارف راکشناج نیهاش لگنچ میب ز )د

فلا ،ب ،ج ،دج ،فلا ،د ،بب ،فلا ،د ،جب ،ج ،فلا ،د

؟تسا هدش ینعم طلغ هژاو دنچ ریز تاملک هورگ رد .5

:رادمدرس / نلاس :هلوس / ینتورف :عضاوت / دیدرت و کش :بعر / یکیدزن :برق / جنر و درد :َملَع / فرتعم :يرقم / تسپ نیمز :روخ / یشومارف :نایسن«

»سیئر

راهچهسودکی

؟دوشیمن هدید »یتسودنطو و نطو« موهفم هنیزگ مادک رد .6

)ناریو( بابی و تسا بارخ دنچ را هب شیوخ ۀناخینک هناشاک و نشلگ ناسک ِرهش رد هچرگ

تسین بآ يادص نوچ ار نایهام يزاس چیهنطو فرح زا دصقریم ماهنیس نورد لد

بآ و تنیز نآ و قنور نآ همه وز دوشبدنرب ياج رگد هب شیاج ز هک یتخرد ره

تفرگ وا هناخ نیا هک يوگم يرگید زا ملد زا هدنکارپ لایخ يا ور نوریب 

تبارق »دننکیم هبساحم ار شیوخ یگدنز ياپارس و دنواکیم یضاق کی ساوسو اب ار شیوخ ۀتشذگ و« ترابع اب ..................  و ..................  تیب .7

.دنراد ییانعم

درب ناج و تفر وگدب هک يرادنپ وت )فلا  

دریگرب باسح یک نم يریپ ز درخ )ب 

يدعس قلخ باتع هن نک نتشیوخ باسح وت )پ 

زورما مه شیوخ باسح رگنب اجنیا )ت 

تسا نیبتاکلا مارک اب شباسح 

مزابیم قشع لفط یمنص اب زاب هک 

يراد هابت لمع ،تمایق تعاضب هک 

لسرم و لسرم دندش رضاح اجنیاک 

پ و فلات و پپ و ب   ت و فلا
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..................  يروتسد شقن رد »يدنموزرآ« ةژاو و تسا هدش لیکشت ..................  ۀلمج زا »يدنموزرآ دیاسآرب ات  /  ِهن وسکی باجح رخآ مدکی« تیب .8

.دراد رارق

لوعفم – هداسداهن – هداس   لوعفم – بّکرمداهن – بّکرم

؟تسین تسرد تاغل يانعم هنیزگ مادک رد .9

یشومارف :ناسینگرزب دنوادخ :یلاعت يرابارس :هاقناخندش راکشآ :یلجت

؟درادن ییانعم تبارق هنیزگ مادک اب »نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هک  / ددرگ هدرسفا هلعش نیا رادنپم« تیب .10

مدرگ تنماد دریگب يدرگ ناور مکاخ رب هک مه مد نآ و كاخ زجهب نماد زا تتسد مرادن 

تسود يا ابحرم هک مرآرب هرعن كاخ ز ییآ زاب وچ نم گرم زا سپ لاس رازه 

منام هدنز دنچ ات رخآ تبوخ يوریب تیور يوزرآ رد مریمب ات راذگب 

دیازف یتسم يزپ نان رگ نآ زا دیآرب مدنگ رگا نم كاخ ز 

؟تسا هدش هراشا »نطو زا يرود« موهفم هب هنیزگ مادک رد .11

بآ و تنیز نآ و قنور نآ همه وز دوشب دنرب ياج رگد هب شیاج ز هک یتخرد ره 

یماج دشکن رد ات یفاص دوشن یفوص یماخ دوش هتخپ ات دیاب رفس رایسب 

تسا ناحیر و تسا لگ تبحم تشد ِراخ هک تسود بلاط ِياپ هب دشابن زارد رفس 

تسا هتشذگ وپاکت هب رمع ،داب نوچ وجم یگدوسآ لزنم ِغارس ام زا 

؟تسا توافتم تیب مادک موهفم .12

دش تسه ات تفوک یتسین رددش تسپ واک تفای نآ زا يدنلب

هتشگ كالفا ۀمرس شرابغهتشگ كاخ عضاوت زا نوچ نیمز

مدشرب قّویع هب و دیسر ناج هب مرهمباتفآ شیپ مدب هداتفوا منبش نوچ

نانزخرچ یسر دیشروخ هگتولخ هب اتزروب قشع وشم تسپ ياهن هّرذ زا رتمک

؟دوشیمن هدید بکرم ۀلمج ،هنیزگ مادکرد .13

مایا دنک يربهر شتحلصم ریغ هبتساخرب وا نیک هب یتیگ شدرگ هکنآ ره

دشابن رثا وا رد و دنیوگ قشع ز ینخسوا اب هک یمدآ هچ و راوید شقن دوجو هچ

 دنچ ات ناریح وت عوبطم رظنم رد مشچیک ات هلاو وت نیریش نتفگ رد شوگ

تعانق و تسا لاحم وت زا بیکش ناکمامبیکشب تعانق هب ییوگ وت هچ ره زا

؟تسا هدش ینعم تسرد هژاو دنچ ریز تاملک هورگ نایم زا .14

»ندش صالخ :ندمآرد / ییوگتسار :یلجت / يرود :برق / شیاشگ :جرف / هدیدنسپ :هیضرم / ادج :غراف / یلد ود :ساوسو«

جنپراهچهسود

؟تسا رود ریز تیب موهفم زا هنیزگ مادک موهفم .15

»نم نفدم زا دزورفا نم زا دعب هک ددرگ هدرسفا هلعش نیا رادنپم«

داهرف تبرت كاخ زا دمدیم هلال هک منیبیم زونه نیریش بل ترسح ز 

منفک زا دزیخ دود لد شتآ زوس ز دننک قرغ هلجد هب رگ منت كاله زا سپ 

ارم غاد فان دندیرب هلعش غیت هب داجیا رد هک ملد زا بلطم یگدرسف 

زونه تسا نارگن یلیل بناج ناج مشچ زونه و نونجم ةدیدمغ ةدید دش كاخ 

2

مان یب نایرذآ اسوتآ



؟دوشیم تفایرد ،تایبا مادک زا ،بیترتهب »ناماسبان عاضوا ،ییوگهدرورپ ،يدنمزآ شهوکن ،ندوب هشوت و دازیب« میهافم .16

؟ارچ ناولا تمعن يارب زا نوخ يروخیم  نک ریس یمشچریس تشهب رد روخ وج نان )فلا

ار ناهد يزاس كاپ فدص نوچ رگا ناسین ربا تاهمقل دهد رهوگ ز )ب

ار وت تسین يرپ و لاب نمچ راوازس هکيزرلیم نآ زا مسج سفق تسکش رب )ج

ار نسح نامرهق تسد تسب ییوم طخ دنک زجاع ار ریش يروم تشگرب قرو نوچ )د 

ب ،د ،ج ،فلاد ،ب ،فلا ،جفلا ،د ،ب ،ج د ،ج ،ب ،فلا 

؟درادن دوجو هداس ریغ يهلمج تیب مادک رد .17

داتفا باش و خیش قلح رد وت فلز دنمک تسشن ماع و صاخ ناج رد وت مشچ گندخ 

ارم دای دنکن زگره هک تسا نآ رهاظ مدای زا تشگن شومارف هظحل کی هک نآ 

دازآ ورس زا دش دید ار وت دق ات هدنبتسار دنامیم وت يالاب هب دنچ ره ورس 

تسین ابص داب اب هدبرع دص هک تسین بشار ام هک ياریپم فلز ادخ رهب زا

؟تسا لباقت رد ریز تیب اب هنیزگ مادک موهفم .18

»نم نماد درورپیم ربص لگ مناگدازآ كاخ زا هدازآ نم« 

درک دهاوخ هاگدنچ ،دوب لهس بیکش قارف درد ز ارم دمآ بل هب ناج هک نینچ 

ام مییوجیم بامیس زا هنییآ تریح دناهدرک ناهنپ ربص قیقع رد ناویح بآ 

ماین اقب بآ ۀنشت رضخ دننام شیوخ نابز ریز هب ربص قیقع مراد 

؟دمآ نیزح ِناج رد هک بر ای نیا تسیک رابغ دباییمن دیوجیم كاخ رد ملد ار يروبص 

؟دراد یموهفم بسانت هنیزگ مادک اب »كاخ رد هتفخ مشاب هک هگنآ تفگب / ؟كاپ ینک یک شرهم ز لد اتفگب« تیب .19

شناور ،هدرم نت هب دیاین زاب را بجعییآ رس هب هگان وت هک ار دحل كاخ ۀتفخ

دور افو و رهم رس رد هک رس رایسبتسین غیرد مدرگ وت ناج يادف نم رگ

ملسگب رهم وت ز ات ناهج رد تسیک وت لثم ملد رب تشذگن سک ینم رطاخ هب وت ات

تمرادب نماد ز تسد هک نکم روابكاخ ياپ ریز مشکن نفک ِنماد ات 

؟تسا هدش هتشون ییالما طلغ اب هژاو مادک ریز رعش رد .20

»ییالال هن دشاب روپیش رعش مهدیم هیجرت / مرادن ییانعم نارگید روضح نودب هک نیمز سّدقم ةراّیس رب رگید ياهناسنا نایم متسه یناسنا نم«

هیجرتهراّیسروضحسّدقم

:)هعجرم بسح( ریمضلا نع حیحّصلا نِّیع .21

!هبنج یف نکت مل اهُّمأ نأل یکبی لفّطلا اذه ناک!هیلإ اهّلک ُرومُألا عجُرت ،ّۀیکذ ۀریدم انتسردم یف

!رخآ ناکم یلإ ناکم نِم اَنل رفس ّهنأل توملا نم فاخن ال :ءاملعلا دحأ لاق!تحرفف ،هل اهتعفدف ،یّمأل هضعب ،قوّسلا نم ۀریثک ءایشأ تیرتِشا

:نیغارفلل حیحَّصلا نِّیَع  .22

»!ٍۀفلتخم .................. یف .................. سمَّشلا ُدهاُشن َفیََکف«

قطانملا ،ُۀَرینملا قطانم ،ٍۀرینم قطانم ،َۀئیضملا ِقطانملا ،َۀرینملا 

:حیحَّصلا َریغ ِنِّیَع .23

لعاف :ُضَعب !ِۀَّّیبِّطلا َباشعألا ُفِرَْعت رویِّطلا ُضَعبَربَخ :نودَهتجُم !َنودَِهتْجُم بُّالُّطلا ِءالؤه 

هیلإٌفاضم :ِرْمأ ً!اریَخ انِرْمأ ََۀِبقاع ْلَعْجإ !ّمهُّللالوعفم :ِک !قیرّطلا یف ِکَدَهاش
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:ۀحیحَّصلا ۀَمَجرَّتلا َیِه ام .24

.دننکیم ناربج ار دوبمک نیا تاهج ۀمه رد رس نداد ناکت اب نانآ سپ ،تسا تباث تاناویح زا یضعب یاهمشچ : ٍۀَهِج ِّلُک یف اهِسْأَر ِکیرَحِتب َصْقَّنلا اذه ُضِّوَُعت َیَهف ،ٌَۀِتباث ِتاناَویَْحلا ِضَْعب ُنویُع

.دش رود رطخ ۀقطنم زا سپ ؛تشاد رذحرب ار تاناویح ۀیقب رتوبک : رطخلا ِۀَقَطنِم نَع اودعتباف ِتاناَویَحلا َۀَّیَقب ُبارُْغلا َرَّذَح

.تسا رتهب نامرد زا یریگشیپ: ِجالِْعلا َنِم ٌرْیَخ ُۀیاقولا

.میتفرگ نامرفس رد هسدقم نکاما زا ییابیز یاهسکع هرخالاب :"ریخَألا انِرَفَس یف ِۀَسَّدقُْملا ِتاَبتَْعلا َنِم ًۀلیمَجً ارَوُص انْطََقْتِلا

».ِمالَْکلا یَلَع ِمَدَّنلا َنِم ٌرْیَخ توکِّسلا یَلَع ُمَدَّنَلا« :یَوبَّنلا ِثیدحِْلل َحیحَّصلا َموهفَْملا ِنِّیَع .25

.توکِّسلا یَلَع ُصخَّشلا َمِدَنی َْنأ ِلَضْفَألا َنِم.ِمالَْکلا یلَع ُمَدَنی َْلب ِتوکُّسلا یَلَع ُناسنإلا ِمِدَْنی ال

.ٍمالَْکلا یَلَع ِمدَّنلا ِنَع ُّلَِقیال توکِّسلا یَلَع مدَّنَلا.ِمالَْکلا یَلَع َْمأ َناک توکِّسلا یَلَع ٌمومْذَم مدَّنَلا

؟ٌۀَحیحَص ٌعْمَج ۀَمِلَک هل َُّیأ .26

َۀبَحاصُم - بِحاصنْیَهاجِِّتا - هاجِّتإکولُم - کِلَمبونُذ - َبنَذ

».اهِضَْعب َعَم ْمُهاَفَتت َْنأ اِهلالِخ ْنِم ُعیَطتَست ٌۀَّماع ُۀَُغل ِتاناویَحِْلل«:حیحَّصلا نِّیَع .27

.دننک رارقرب طابترا مه اب دنناوتیم هک دنراد کرتشم ینابز تاناویح.دنسرب مهافت هب مه اب دنناوتب اهنآ هک دوشیم ثعاب تاناویح یمومع نابز

.دنمهفب ار رگیدمه دنناوتیم نآ طسوت هک دنراد کرتشم ینابز تاناویح.دنمهفب ار رگیدمه نآ قیرط زا دنناوتب دوشیم ثعاب تاناویح کرتشم نابز

».اهِسأَر ِکیرَحِتب َصقَّنلا اذه ُضِّوَُعت اّهنِکل َو ٌَۀِتباث ِۀَموْبلا ُنْیَع« :ۀَرابعلل حیحَّصلا ُموهفْملا ِبِختِنا .28

.اهنویع ِۀکرَح َمدَع ضِّوعت ْنأ ُعیطتَست َۀَموبلا َّنإ.ًالیلق ُکَّرحَتت ِۀَموبلا ُنیَع

.اهِسأَر َکیرَحت ُعیطتَست ال ُۀَموْبَلا.ٌَۀِتباث تاناویحلا عیمَج ُنیَع

:ٌلوعفَم اهیف ُدَجویال ٍۀَرابِع َُّیأ .29

.ۀدیدَع تاٍّرم هتیأر و َلُجَّرلا َکلذ ُفِرَعأ.ۀَّّیبِّطلا َباشعَألا ُفرعت ِتاناَویَحلا ُضَعب.ٌّیئام ٌِرئاط َُّطْبَلا.َنمألا ُّیطرُّشلا ُظَفَْحی

.ِۀَّیلعِْفلا ِۀَلمُجلا یف َۀَفِّصلا نِّیَع .30

.ِۀباْغلا َرابخأ ُبارُْغلا ُلِسُْری.ٍۀَفََلتخُم تاهاجٍّتا یف اهَینیَع ُریُدت ُءابرِْحَلا.ٌۀَریثک ِضارمألا ِۀََجلاعُمِْلل ُۀَدیفُْملا ُتاتابَّنَلا.ۀَکورتَْملا ِنِکامألا یف ُرئاِّطلا اذه ُنُکَسی

؟ُۀَفِص ِلِعافِلل ٍۀَرابِع َیأ یف .31

.ِبَعْلَملا ِنَع مدقلا ۀرک وبِعال َدََعْتبإ .ّۀیناریإلا دودُحلا َوحن ٌۀَریثک تاراُّیَس ْتَکَّرَحت

.ّفَّصلا لَّوألا ِّفَّصلا ُتابلاط تَلَخَد.ِنْیَمَوی َدَعب ۀَّیملعلا ِۀَرفَّسلا َنِم اوعَجَر

»ٍددُِغب ٌءولمَم هُّنال ،ٌمئاد ٌّّیبِط ُحالِس ِّطِْقلا ُناِسل« :ۀرابعلا یف َربخلا و أدتبملا نِّیَع .32

ٌِمئاد - حالِسحالِس - ناسلٌِمئاد - ناِسلٌّّیبِط ٌحالِس - ِّطقلا ُناِسل

:)ۀفص( هیف سیل ام نِّیع .33

!قلُخلا ءوس مدآ نبا ۀراقش نم و قلُخلا نسُح مدآ نباۀداعس نم!ّۀیعانّصلا ثاحبأللً اربتخم عنص نَم لّوأ نوسیدا

ً!ادبا اهیف لمهی ال و ّۀیسردملا هتابجاوب لمعی وه!ۀٍّرم لّوأل یدالیم ۀلفح یف ّیبهذلا اهمتاخ یّما ْتسبل

:نَیفوصوم ربخلا و أدتبملا نِّیع .34

!ٍۀریثک ۀٍّقدب حاُّفتلا راجشأ عَرَزی ّدجملا حّالفلا.ٍءیضم راهن یلا رحبلا مالظ لُّوُحت ۀئیضملا کامسألا

!ناسنا ّلک یلع ِناتریبک ِناتمعن ۀیادهلا ۀمعن و داجیإلا ۀمعن!اهناولأ و اهتاغل یف ُِفلتَخت بوعشلا نم ۀریثک ۀعومجم ّۀیمالسالا دالبلا

؟ِنانثإ نالوعفم هل ۀرابع ّیأ .35

».یلوق اوهقَفی یناسل نم ًۀدقع ْلُلحا و یرمأ یلْرَّسی و یردص یل حَرشا ِّبر«».هللا دنع هودجت ٍریخ نم مکسفنأل اومّدُقت ام و ۀاکَّزلا اوتآ و ۀالّصلا اومیقأ و«

».ًابابذ اوقلخی نل هللا نود نم َنوعَدت نیذَّلا ّنإ هل اوعَِمتسَاف ٌلثم َبِرُض سّانلا اّهیأ ای«».مکل ًاقزر تارّمثلا نم هب َجرخَأف ًءام ءامّسلا نم لزنأ و«

:))انأ( ریمض لامعتسا بسح( أطخلا نِّیع .36

.................. انأ

!ۀراهمب ُۀسِّردُملا ینسّردت!سورّدلا ۀءارق یف یئاقدصألا تَرََصن!ًامئاد یمالسإلا نطولا نع ُعفاُدا ُتنک!ۀسردملا یف سورّدلا ۀعلاطمب ۀلوغشم
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:ۀّنیعملا تاملکل ّیبارعإلا ّلحملا یف أطخلا وه ام .37

!نیملاّظلا مامأ مهدلب نَع اوَعفاد ءادهّشلا ءالؤه)لعاف( !فّصلا یف ۀّصاخ ۀراهمب ۀسِّردُملا انسِّرَُدت

)ۀفص( !دهشملا قوس نم ّۀیفیرخلا انسبالم یَرتَشن)لوعفم( !هقیرط یف دِهاُشی نَم حِّرُفی و تیبلا نِم جُرَخی

:لعافلا هیف سیل ام ّنیع .38

!قذاح ماّسر اهمسر دق ۀلیمجلا رظانملا هذه!ملاعلا یف نوملسملا اهعفری ۀراضحلا مالعأ!لهاجلا ۀقادص نم ریخ لقاعلا ۀوادع!لقعلا نم لضفأ ًائیش دابعلل هللا مسق ام

:ًافاضُم لعافلا نِّیع .39

!ءامّسلا یف ناک و رمقلا لاله ُتدَهاش!ککُرتت نأ لبق کتقیدص یدِعاس

ً!اریثک یئاقدصأ ۀرایز یلإ مویلا یسفن َتقاتشإ!ارهطم ًالئاس زِرُفت ددغب ءولمم ّطقلا ناسل

:ًالعاف ُنوکی »ْنَم« نِّیع .40

!اقحِ هللا یلع ُلَّکَوَتی نَم نآرقلا یلإ َعََمتِْسإً!اریثک ۀراِّیّسلا نِم ُجرَخی نَم َنوِلبَقتَْسی ُسانلا

!ِفراعملا نِمً اریثک مّلَعَتی َءامَلُعلا ِسلاُجی نَم!مهیسارک یلع اوسلَج نَم ِناحتمإلا ۀلاص یف ُدِهاُشأ

،»نآ يازج و لمع يریذپرییغت ۀطبار« و »قیقحت و هعلاطم اب یهاگآ و ملع هب یبایتسد ۀطبار« ،»نوگانوگ ضارما هب ندش التبم و ندیشک راگیس ۀطبار« .41

؟تسا رفیک و شاداپ زا عون مادک هب طوبرم ،بیترتهب

لمع دوخ یعیبط ۀجیتن – يدادرارق – لمع دوخ یعیبط ۀجیتنلمع دوخ یعیبط ۀجیتن – يدادرارق – يدادرارق

يدادرارق – لمع دوخ یعیبط ۀجیتن – لمع دوخ یعیبط ۀجیتنيدادرارق – لمع دوخ یعیبط ۀجیتن – يدادرارق

.................. :دیوگیم نانآ خساپ رد ناطیش و دنرامشیم رصقم ار نارگید ، .................. هک هلمج نیا نتفگ اب نایخزود .42

.دندرواین نشور یلیالد امش يارب ناربمایپ رگم – تخاس هارمگ ار ام ینالوط ياهوزرآ و ناطیش

.مداد غورد ةدعو امش هب نم و داد تسار ةدعو امش هب ادخ – تخاس هارمگ ار ام ینالوط ياهوزرآ و ناطیش

.دندرواین نشور یلیالد امش يارب ناربمایپ رگم – دندش ام یهارمگ ببس نامنارورس و ناگرزب و ناطیش

.مداد غورد ةدعو امش هب نم و داد تسار ةدعو امش هب ادخ – دندش ام یهارمگ ببس نامنارورس و ناگرزب و ناطیش

.تسا .................. هک تسا .................. ةرابرد »أران مهنوطب یف نولکأی« ینآرق ریبعت .43

لمع دوخ یعیبط ۀجیتن – میتی لام ندروخلمع دوخ یعیبط ۀجیتن – تّنم اب قافنا

لمع یقیقح تروص – تّنم اب قافنالمع یقیقح تروص – میتی لام ندروخ

.تسا .................. ۀجیتن وا يدونشخ و تسا .................. ِلولعم دنوادخ يدونشخان ادخ اب نتسب دهع رد .44

ثداوح تسد هب شیوخ تشونرس ندرپسن – تالکشم لباقم رد ینیشنبقع هب ندش راداو

دوخ یتخبشوخ و تداعس ریسم رد نتشادرب ماگ – تکاله ریسم رد نتشاذگ مدق و دوخ هب ملظ

دوخ یتخبشوخ و تداعس ریسم رد نتشادرب ماگ – تالکشم رد ینیشنبقع هب ندش راداو

ثداوح تسد هب شیوخ تشونرس ندرپسن – تکاله ریسم رد نتشاذگ مدق و دوخ هب ملظ

.................. ملاع رد .................. يرازگساپس »درک اطع ام هب ار ابیز هاگیاج نیا و افو دوخ ةدعو هب هک ساپس ار يادخ« ۀفیرش ۀیآ ۀمجرت هب هجوت اب .45

)رییغت اب( .ددرگیم موهفم .................. اب یهلا ةدعو قّقحت هب تبسن

تشهب هب هنادواج دورو - زیخاتسر - ناکاپتشهب هب هنادواج دورو - زیخاتسر - نایتشهب

)جع( ادخ تجح روهظ اب داد و لدع ییاپ رب - ایند - نایتشهب)جع( ادخ تجح روهظ اب داد و لدع ییاپ رب - ایند - ناکاپ

.................. ،ادخ يدونشخ ماقم هب ندیسر ،میرک نآرق نایب ساسارب و .................. هک تسا روهلعش ،نایخزود ناج نورد زا تهج نادب ،خزود شتآ .46

)رییغت اب( .تسا نایتشهب يارب تشهب

تمعن نیرتالاب - دنکیم باجیا هنوگنیا ادخ لدعتمعن نیرتالاب - تسا نانآ دوخ لمع لصاح

هبترم نیرترب - دنکیم باجیا هنوگنیا ادخ لدعهبترم نیرترب - تسا نانآ دوخ لمع لصاح
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رگنایب بیترت هب » هنازور شزرو یمک کمک هب یتسردنت و یتمالس هب ندرک کمک« و »تشادهب ندرکنتیاعر ّتلع هب ندشفلتخم ياهيرامیب راچد« .47

؟تسا مادک ،بیترت هب اهنآ رییغت رد ینیناوق عضو و تسا شاداپ و رفیک زا یعون هچ

دراد ریثأت - تسا ّرثؤم - يدادرارق - يدادرارقدرادن ریثأت - تسا ّرثؤم - یعیبط - يدادرارق

دراد ریثات - تسین ّرثؤم - يدادرارق -یعیبطدرادن ریثأت - تسین ّرثؤم - یعیبط - یعیبط

؟تسیچ مزلتسم یگرزب فده نینچهب لوصو ؟تسیچ یهلا برق ریسم رد يویند یگدنز ندادرارق دروخزاب .48

یگدنب و تیدوبع - يورخا يراگتسر و يویند تایح یشخبتذليزیرهمانرب - يورخا يراگتسر و يویند تایح یشخبتذل

یگدنب و تیدوبع - يورخا يراگتسر هب لوصويزیرهمانرب - يورخا يراگتسر هب لوصو

؟تسا تکرح دیؤم و نابیتشپ ترابع مادک موهفم ؟تسیچ لولعم فده هب لین تهج هنادنمتردق تکرح .49

کباصا ام یلع ربصا  - یبایزرا و هبساحم»سفنلا حالص هبساحملا هرمث« - یبایزرا و هبساحم

کباصا ام یلع ربصا و  - يوق مزع و میمصت»سفنلا حالص هبساحملا هرمث« - يوق مزع و میمصت

؟دنکیم نایب یتسرد هب ار »رایتخا و رکفت و مزع« نیب ۀطبار هنیزگ مادک .50

.دزاسیم یلمع ،هدرک باختنا ار هچنآ شیوخ مزع اب یمدآ - تسا رایتخا و رکفت رب مدقم مزع

.دزاسیم یلمع ،هدرک باختنا ار هچنآ شیوخ مزع اب یمدآ - تسا رایتخا و رکفت رب رخؤم مزع

.دراپسیمن ثداوح تسد هب ار تشونرس يوق مزع اب یمدآ - تسا رایتخا و رکفت رب مدقم مزع

.دراپسیمن ثداوح تسدهب ار تشونرس يوق مزع اب یمدآ - تسا رایتخا و رکفت رب رخؤم مزع

؟دوشیم نییبت هنیزگ مادک رد تمزالم نیا ؟تسا هتخاس يرما هچ مزالم ار ناسنا يراگتسر هار دنوادخ .51

.تسا يوق ةدارا و مزع راثآ زا يراگتسر هب ندیسر - ناسنا ةدارا و مزع

.درادیمرب مدق شیوخ يراگتسر ریسم رد دوخ ةدارا و مزع اب یمدآ - ناسنا ةدارا و مزع

.میرادرب مدق دوخ يراگتسر ریسم رد ام هک دوب دهاوخ یضار ام زا ادخ یتقو - دوخ تیاضر

.تسا یضار ام زا ادخ هک میراذگیم مدق دوخ يراگتسر ریسم رد ام یتقو - دوخ تیاضر

؟تسا هدش نایب ریز دراوم زا کیره يارب یتارمث هچ بیترتهب نآرق تایآ رد ربدت اب .52

ادخ اب نامیپ هب يرادافو -

تاناما و دهع تیاعر -

.تسا تشهب زا ییاهغاب اهنآ يارب - داد دهاوخ وا هب یمیظع شاداپ يدوزهب

.دنوشیم هتشاد یمارگ یتشهب ياهغاب رد نانآ - داد دهاوخ وا هب یمیظع شاداپ يدوزهب

.داد دهاوخ وا هب یمیظع شاداپ يدوزهب - تسا تشهب زا ییاهغاب اهنآ يارب

.داد دهاوخ وا هب یمیظع شاداپ يدوزهب - دنوشیم هتشاد یمارگ یتشهب ياهغاب رد نانآ

؟دننکیم نایب نآ يارب ار ياهرمث هچ و ؟تسا هدش میسرت يولع ترابع مادک رد ناسنا يدنمتداعس زمر .53

» هدابعلا لضفا - مکسفنا اوبساح «» سفنلا حالص - مکسفنا اوبساح «» هدابعلا لضفا - هسفن بساح نم «» سفنلا حالص - هسفن بساح نم «

؟دراد یموهفم طابترا »اوبساحت نا لبق مکسفنا اوبساح« يوبن ثیدح اب ریز دراوم زا دروم دنچ .54

.تسا مالک نیا ققحت تارمث زا دهع هب يرادافو و تیقفوم نازیم ندش هتخانش 

.دراد لابندهب ار وا لباقم رد یگدنمرش ،نآ زا فلخت و دراد یپ رد ار ادخ تیاضر ،ثیدح نیا هب لمع 

.میراد شیپ رد گرزب یسرباسح کی تمایق رد دشاب نامدای 

.تسا ثیدح نیا رارکت يارب نامز نیرتهب زامن زا دعب و ناضمر كرابم هام ردق ياهبش 

دروم دروم دروم دروم 

−1

−2

−3

−4

4321

؟دباییم ققحت يولع مالک مادک اب »اوبساحت نا لبق مکسفنا اوبساح« يوبن مالک .55

.ددرگیمنزاب رگید و تشذگ وت رب هک دوب يزور زورما سفن يا.میراد شیپ رد تمایق رد گرزب یسرباسح کی دشاب نامدای

.دراد یپ رد ار یتخبشوخ سفن یبایزرا و هبساحم.تسا »سفن حالصا« هبساحم ةرمث و هویم
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؟دنتسه هوسا راودا ۀمه يارب ییاههنیمز هچ رد ،اههوسا نیا ؟دنتسه یناسک هچ اههوسا نیرتوکین  »مالسا یمارگ ربمایپ« و »نآرق« هاگدید زا .56

تیناسنا - تیبلها و ربمایپاوقت و نامیا - تیبلها و ربمایپتیناسنا - ربمایپ و تیبلهااوقت و نامیا - ربمایپ و تیبلها

؟دوشیم لامِعا رفیک و شاداپ یساسا هچرب و دوشیم صخشم عقوم هچ ترخآ رد اهناسنا راک ماجرف و ماجنارس .57

لمع یعیبط لوصحم - لامعا همان نداد زا سپلمع نیع - لامعا همان نداد زا سپ

لمع ِیعیبط لوصحم - یسرباسح نایاپ زا سپلمع نیع - یسرباسح نایاپ زا سپ

.تسا هدوب ادخ دای زا هدنرادزاب لماع  ..................  ،نایخزود هاگدید زا .58

بسانمان تسود باختنایهلا نید زا ریغ ینید باختنا

)ص( ربمایپ ةریس زا يوریپ مدعنامز تارییغت اب بسانتم یگدنز کبس رییغت

؟تسا هدومن هراشا فارتعا نیا ندوب یعقاو ریغ و يراکهانگ هب نارفاک فارتعا رگنایب ،بیترتهب تارابع مادک .59

»اَهُِلئَاق َوُه ٌۀَمِلَک اَهَِّنإ« - »ُتْکََرت اَمِیف اًِحلاَص ُلَمَْعأ یِّلََعل«»اَهُِلئَاق َوُه ٌۀَمِلَک اَهَِّنإ« - »ِنوُعِجْرا ِّبَر َلَاق«

»َنُوثَعُْبی ِمَْوی َىِلإ ٌخَزَْرب ْمِِهئاَرَو ْنِمَو« - »ُتْکََرت اَمِیف اًِحلاَص ُلَمَْعأ یِّلََعل«»َنُوثَعُْبی ِمَْوی َىِلإ ٌخَزَْرب ْمِِهئاَرَو ْنِمَو« - »ِنوُعِجْرا ِّبَر َلَاق«

؟تسا لیلد مادک هب تایاور و تایآ هب هجوت اب  »دیبَعِلل ِمالَِظب َسَیلَ هللا ََّنأ«  هکنیا نتفریذپ .60

.دیامن نیمضت ار دوخ تداعس نیناوق عضو اب و دنک گنهامه رفیک و شاداپ اب ار دوخ لماک یهاگآ اب دناوتیم ناسنا

.تسین ناراکدب تازاجم و هیبنت یپ رد دنوادخ و هتفای تقبس بضغ رب تمحر ،یهلا ياهتنس قباطم

.دوشیم هداد شیامن ،دناهدرک تبث تقد هب ار نآ ناگتشرف هک ناسنا لمع قیقد شرازگ تمایق رد

.تسین هدهاشم لباق ایند نیا رد نونکا هک تسا یلامعا نطاب ،دربیم تمایق هب دوخ اب ناسنا هچنآ

61 .  Susan  .................. the piano while Mary  .................. .

was playing / was singing played / sang was playing / sang played / was singing

62 .  I think her children are too young to look after  .................. .

oneself ourselves herself themselves

63 .  Which sentence is grammatically wrong?

I am cleaning my room now. I’m not knowing the name of the street.

She is watching television at the moment. She is writing a letter to a close friend.

64 .  Who  .................. the car at the time of the accident?

drove was driving will drive is driving

65 .  The young men  ..................  down the street when they saw the woman.

walked was walking were walking walking

66 .  Roya has the flu. She must rest at home and take care of  .................. .

her him herself himself

67 .  David  .................. his neighbors while he was moving into his new apartment.

meets met was meeting is meeting

68 .  When something grows or changes into a stronger, larger or better form, it  .................. .

invents discovers observes develops

69 .  We only just started playing. We're not going to  .................. now.

quit behave attack feel
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70 .  The shy boy found it difficult to express his  .................. in front of so many strangers.

attraction emotion vacation obligation

71 .  She is a hardworking person. She’ll never  .................. without a fight.

pass away defend against believe in give up

72 .  My little daughter, Norah, is fatter and taller than last year. Children .................. rapidly.

grow up give up die out look after

73 .  After having a long life, my late father .................. when he was 80 last month.

passed away grew up gave up looked after

74 .  The party might go on all night. If it  ..................  , no one will want to do any work tomorrow.

was doing did does would do

75 .  When my father entered university, he  .................. English well.

was knowing knows knew know

76 .  Strangely, no one .................. us when we told them we'd been visited by a creature from Mars.

quitted translated developed believed

77 .  Which sentence is grammatically WRONG?

The boys are having fun in the park. My dad’s having a new Italian car.

We are having a good time at home. The guests are having dinner now.

78 .  A child born in the .................. north is soon conditioned to the long cold dark winters.

long right close far

79 .  A: What .................. you .................. of my new dress?

B: I’m sorry. I .................. about a serious problem. Let’s talk about it later.

are / thinking / am thinking do / think / think

are / thinking / think do / think / am thinking

80 .  They wanted to go on a trip,  so they held the ceremony three days before Daniel’s  ..................

birthday.

famous actual happy living
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