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 إ دٌّذٓ  قلة ّا فزٗاد رس هذٗزّٗت آهَسش ٍپزٍرش ضْزستاى تاًِ ًوًَِ دٍلتٖ ساًست دت٘زستاى:

 ًام:  66/ 10/ 10  تارٗخ: (2ًگارش ) اهتحاى درس:

 :ًام خاًَادگٖ دق٘قِ  110     سهاى: اٍّل  ًَتت:

 :ًام پذر ضؼثٔ کالس: 3تؼذاد صفحِ:  صثح ض٘فت: 10:00ساػت ضزٍع: 

 ردٗف .تٌَیسیس تا خَدکار آتٖ ٍخظّ خَاًا زض پاسد ًاهِ، تَرِ: لطفاً پاسد ّا ضا تارم

 ًوز2ُالف( تاسضٌاسٖ 

75./  تاسضٌاسٖ کٌ٘ذ. را   (ضتِ )هقذّهِ ، تذًِ ٍجوغ تٌذٕساختار درًٍٖ ًَ ٍ هتي سٗز را تِ دقّت تخَاً٘ذ 

سه٘ي ثثت کٌذ. هزدم هٌتظز رٍسّإ سزدتز  ّا پاٗ٘ش، هٖ خَاّذ آخزٗي خاعزات خَد را تزقلة ساکٌاى  پادضاُ فصل»

 آسواى ً٘شرس٘ذُ است؛  سهستاى فزا ّستٌذ ٍگاّٖ اعالػات َّاضٌاسٖ را اس تلفي ّإ خَد جستجَ هٖ کٌٌذ؛ اًگار

ٍ         اسدرختاى  کٌٌذ . را تِ آسواى ٍصل هٖ سزٍصذا سه٘ي  تٖ پز اسدحام ٍ ،ٓ خَد ػول هٖ کٌذ ٍداًِ ّإِ تزفتِ ٍػذ

 ّإ تزف هشّٓ سزدٕ را تز داًِ .اًذ تسل٘ن صذاقت ٍسف٘ذٕ تزف ضذُ صخزُ ّا گزفتِ تا جادُ ّا ٍکَّْا ّوگٖ

 َٖٗ آراهطٖا گاهّتَاى اس چْزٓ خ٘سطاى درک کزد.  جَاى تَدى هزدم را تٌْا هٖ ٍ پ٘ز ٍگذارًذ  ّإِ گزم ػاتزاى هٖ گًَِ

 اٗي هزٍارٗذّإ صاحة  داًذ ٍ ّوتا هٖ تٖ است کِ ّوِ چ٘ش را اسػظوتِ تٖ ًظ٘زِ خالقِ  در پس اٗي خطن رٍسگار ًْفتِ

 «ًگذار را تٌْا  ، ها إ تزف هٖ گَٗذ إ پزٍردگار! ّزگشّ اًثَُ داًِ ه٘اى صذا   فزٗادٕ تٖ گٌَٗذ: ٍ ضکز هٖ را سف٘ذرًگ
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5/0  ًَضتِ را هطخّص کٌ٘ذ. «ِٕ حال ٍَّا»ٍ«هکاى  سهاى ٍ»ٍ تا دقّت تخَاً٘ذًَضتِ ٕ سٗز را  

 زٍظیي قطاضگطفتِ ٍآب ٍَّایی هؼتسل ا ٍتاتَس ٍّای آضتات ض استاى کطزستاى است کِ هیاى کَُتاًِ ضْطی ز»

 ّای اظی ایي ضْط ذَز ضا تِ آغَش رازُکَّستاًی زاضز. گطزضگطاى زض ٍاسط اضزیثْطت تطای زیسى تْطت هز ٍ

 تط اظ ّط غطٍب ضْط ضا هتفاٍت ٍ  کِ طلَع سپاضًس. ضْطی پَضیسُ اظ زضذتاى سطسثع ن کطزستاى هیٍذ پطپیچ 

 سطخ گَش تِ ًالِ ّای سیٌِ ضّا کٌی ٍ است .کافی است ضٍح ذَز ضا زض زاهاى طثیؼت هست ضْط رایی زیگط کطزُ

 ایي ضگفتی ذالق تٌطیٌی.تٌفطِ تِ تواضای  زضکٌاضگل سَسي ٍ تسپاضی ٍتقیۀ زٍستاًص  ٍ

2 

75./ تَجِّ کزدُ ٍاٗي ضذُ  ت تَص٘فّاٖٗ اس ضخصّ٘ ًَٗسٌذُ تِ چِ ٍٗژگٖ ،تا تَجِّ تِ ًَضتٔ سٗز 

 ؟ت استکار هزتَط تِ کذام هزاحل تَص٘ف ضخصّ٘

ًسثت  ٍسَذتِ  صزست ضاستزاضت. چْطُ ای چطٍک تطزاضتِ  رسوی ضؼیف ٍ تَز.ػیٌکی  هطزی قستلٌس ٍ»

تا ایي ٍصف  ، اهّاَزش تِ سرتی تِ چْل ٍپٌذ هی ضسیسػوطش تاضکستگی ّیلکص هتٌاسة ًثَز. سٌص تِ قَل ذ

ایی زض آتص تَزُ  سَذتگی زست ضاستص ًزات زذتط تچِّػلّت  قلثی هْطتاى زاضت؛ ایی ایخاضگًَِ ٍ ضٍحیِ

ضٍحی تعضگ زض پس  زاز، اًگاض پاسد هیاگط  ٍ کطز پطسیسی صحثت ًوی چیعی ًوی ضیا تَز؛ تا اظ اٍ تی ٍاست؛ضاستگَ 

 .«تَزذَز ضا پٌْاى کطزُ  ،ایي رسن ظاض
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 ًوطُ(4ّای ًَضتاض) ب( ساظُ

 ى را تِ ستاى سادُ تاسًَٗسٖ کٌ٘ذ.آ اس ه٘اى دٍ حکاٗت سٗز، ٗکٖ را اًتخاب کٌ٘ذ ٍ  1

تَز ٍ زیَاضّا  استَاضًْاز. تا یکسیگط تِ تاغی تگصضتٌس. زض  ظز ٍ قسم هَافقت هى هى هصازقتاّی تا گطگی تضٍ (»الف

آساى زضآهس ٍ گطگ تِ ظحوت ٍ تط گطگ تٌگ. ضٍتاُ فطاخ تط ضٍتاُ  ،پطذاض. گطز آى تگطزیسًس تا تِ سَضاذی ضسیسًس

ِ کطز ٍ حال تیطٍى ضفتي ضا هالحظ ،ّای ضًگاضًگ یافتٌس ضٍتاُ ظیطک تَز . اًگَضّای گًَاگَى زیسًس ٍ هیَُفطاٍاى

ترَضز. ًاگاُ تاغثاى آگاُ ضس. چَتسستی تطزاضت ٍ ضٍی تسیطاى ًْاز. ضٍتاُ تاضیك  ،گطگ غافل چٌساى کِ تَاًست

ظٍز اظ سَضاخ تزست ٍ گطگ تعضگ ضکن زض آًزا هحکن ضس. تاغثاى تِ ٍی ضسیس ٍ چَتسستی کطیس. چٌساى  ،هیاى

 تْاضستاى راهی        « .ظ سَضاخ تیطٍى ضسا ،تعزش کِ ًِ هطزُ ٍ ًِ ظًسُ، پَست زضیسُ ٍ پطن کٌسُ

 توضیح:هصادقت: از روی اخالص با کسی دوست شدى //  استوار: هحکن // فراخ:گشاده // هیاى : کور   

. ػاقثت االهط آى یکی ػلّاهِ ػصط گطت ٍ ی ػلن اًسٍذت ٍ زیگطی هال اًسٍذتزٍ ضاّعازُ زض هصط تَزًس ، یک »ب(

سم ٍ تَ پس آى تَاًگط تا چطن حقاضت زض فقیِ ًظط کطز ٍ گفت : هي تِ سلطٌت ضسی .یکی سلطاى هصط ضسایي 

 . گفت : ای تطازض ، ضکط ًؼوت حضطت تاضی تؼالی تط هي ٍارة است کِ هیطاث پیغوثطاىّوچٌاى زض هسکٌِت تواًسی

 گلستاى سؼسی .       «. کِ زض حسیج ًثَی )ظ( آهسُ : الؼلواء ٍضحـِ االًثیاءیافتن ٍ تَ هیطاث فطػَى ٍ ّاهَى

هو: دانشوند  // توانگر: ثروتوند // حقارت: کوچکی //  توضیح: عاقبت االهر: سرانجام // عالا

  لواى هیراث گیر پاهبراى ىستند.العلواِء ورثو االنبیاِء : عا//   فقیو: دانشوند // هسکنت: فقیری
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 آن را گسترش دهیذ. و سپس یکی را انتخاب کنیذ ل های زیر را بخوانیذ ومثََ 5/1
 تطز ب( چاقَ زستۀ ذَز ضا ًوی  الف( ایي کالُ تطای سطش گطاز است.                                   

 ًپطسس. ّن پطسس، ًازاى ًساًس ٍ زاًا ّن زاًس ٍز(               (زذل: زضآهس)د( چَ زذلت ًیست ذطد آّستِ تط کي. 
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5/1  داضتِ خَد را در هَرد آى تٌَٗس٘ذ.تز را اًتخاب کٌ٘ذ ٍ اس ه٘اى ضؼز ّإ سٗز ٗکٖ 

 «سؼذٕ ض٘زاسٕ»            هال  گِ رٍد جاُ ٍ کوال                          کِ گاُ آٗذ ٍ ٍ دٗي ٍ  فضل  ٍ  تاٗذ  الف( ٌّز

 «حافظ ض٘زاسٕ»           تَ تزٍ خَد را تاش                  ّزکسٖ آى درٍد ػاقثت کِ کطت ،ز تذگ ٍ  هي اگز ً٘کنب(

 « ضْزٗار»                 ام تِ اه٘ذ دػإ تَست                      فزدا کل٘ذ تاؽ تْطتن رضإ تَست  ّستٖ ،ج(هادر
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 ًوزُ(14( آفزٌٗص)پ



تِ را ضواست ٗکٖ اس هَضَػات تؼ٘٘ي ضذُ تا تَجِ تِ سٌجِ ّإ سٗزکِ هالک ارسض٘اتٖ هتي تَل٘ذٕ   14

 دلخَاُ اًتخاب کٌ٘ذ ٍ هتٌٖ سٗثا ٍ ادتٖ تَل٘ذ کٌ٘ذ.

 ًوطُ(1(ذَش آغاظی: * رصّاتیّت ٍگیطایی،  *ًطاى زازى ًوایی کلّی اظ هحتَای ًَضتِ )1 

 ًوطُ(9(پطٍضش هَضَع : *تیاى سازُ ٍصویوی *تیاى احساس هتٌاسة تا هَضَع * سیط هٌطقی ًَضتِ *فکطًٍگاُ ًَ)2

 ًوطُ(1هطالة * تأحیط گصاضی ٍتفکطتطاًگیع تَزى )(ذَش فطراهی : *روغ تٌسی 3

 ًوطُ(1(ضػایت ًطاًِ ّای ًگاضضی )4

 ًوطُ(2(اهالیِ ٍاغگاى ) ًساضتي غلط اهالیی ( ) 5

 

اظ هَضَػات ظیط هتٌی تَلیس زضهَضز یکی ٍهکاى  حال ٍ َّا ٍشکط رعئیات  گیطی اظ ظهاىُ تا تْط الف(

 «هطاسن ػیس ًَضٍظ//  ضة یلسا  هْن تطیي ضذساز ظًسگی // »کٌیس:     

  

ت زض هَضز یکی اظ هَضَػات ظیط هتٌی تَلیس پطزاظی ٍتَصیف ضرصیّ گیطی اظ ضرصیّت تْطُب( تا 

 «ضٌاسیس. تی کِ آى ضا تِ ذَتی هیتطیي ضرصیّهازض // زٍست ّوکالسی // رصّاب تطیي یا تس:   »کٌیس
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 احمد موالنی .           موفق و سر افراز باشید

 

 

 

 



 تسوِ تعالٖ                                              

 10/10/66ٕ دٍلتٖ زاًست        دت٘رستاى ًوًَِ       (2کل٘ذ درس ًگارش ) 

 ًورُ( 2) الف( تازضٌاسٖ 

تٌْا /. ٍ ازاها گَٖٗ تا ها را 25/. از ٍاشٓ آسواى تا درک کرد تذًِ 25(از ٍاشُ پادضاُ تا فرارس٘ذُ است هقذهِ 1

 /.25ًگذاز ًت٘جِ گ٘رٕ

 /.25/. ٍاداهِ عثارت حال ٍَّإ ًَضتِ است/25( از ٍاشُ تاًِ تا  هٖ سپارًذ هکاى ٍ زهاى2

تجسن ٍتارش  /.25/.ٍ اداهِ هتي تَص٘ف درٍى ضخص٘ت است 25( از ٍاشُ هردٕ تا هٖ رس٘ذ تَص٘ف ظاّر است 3

 /.25فکرٕ 

 ًورُ(4ب( سازُ ّإ ًَضتار )

تا رٍضْإ گسترش ضخص٘ت ، زهاى داًص آهَزاى از ه٘اى دٍ حکاٗت ٗکٖ را اًتخاب هٖ کٌٌذ ٍ  ( در اٗي قسوت4

 ًورُ  1،فضا ٍ هکاى هتي را تاز ًَٗسٖ هٖ کٌٌذ.

هٖ دٌّذ ٍ هتٌاسة تا ًَع گسترش ًورُ ( داًص آهَزاى ٗک هثل را اًتخاب هٖ کٌٌذ ٍ آى را کسترش هٖ 5

 5/1گ٘رًذ

هٖ کٌٌذ ٍدر پاسخٌاهِ ترداضت ٍدرک خَد را هٖ ًَٗسٌذ ٍ ّوکاراى هتٌاسة تا درک ( ٗکٖ از ضعر ّا را اًتخاب 6

 داًص آهَز از ضعر ًورُ هٖ دٌّذ.   درست

 ًورُ(14ج(آفرٌٗص )

ًورُ است کِ در ترگٔ اهتحاًٖ رٍش ًورُ دّٖ تذرستٖ ت٘اى ضذُ است ٍ ّوکاراى گراهٖ 14( اٗي قسوت ضول 7

 را ارزض٘اتٖ کٌٌذ. هتٌاسة تا آى هٖ تَاًٌذ اٗي قسوت

در پاٗاى ضوي تطکر از توام ّوکاراى اگر پاسخٌاهِ ًتَاًست هطکل ضوا را در تصح٘ح ترطرف کٌذ تا ضوارُ زٗر 

 پ٘ام تفرس٘تذتٌذُ تا ًْاٗت ه٘ل در خذهت ضوا تسرگَاراى خَاّن تَد.

 احمد موالنی   موفق و سر افراز باشید.                   
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