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 .دBنزب تمالع ادص یور زا ار ەدنوشه+حاصم س4ج -1
 نز
 درم
 

2- Gور مالاوس هک نیا زا ل+ق هش NOب ،منک عوST؟هنوتلاس دنچ مس 
 .مش G نونمم دBگ^ مه یدودح :دB̀%گ^ تشاد د[درت ش4تفگ رد رYا

 دBنک تشاددا[ ار نس
 

 ؟دfBسه ناتسا مودک نdاس نالا امش ،تقو نوا -3
 ناتسا
 

4- Gیامرف^ هشBدنز یرهش هقطنم یوت دj
k

 GنکB؟اتسور ا[ د  
 رهش
 اتسور
 nopشlرداچ
 

 مشG نونمم مه هBچ نوتBvصحت کردم ن%sخآ nopگ^ نم ه^ رYا -5
 داوسwب
xمSy ید زاzمل 
 ملzید
xادرا|p 
xل( {انشراwاسlس( 
xل قوف( دشرا {انشراwاسlس( 
 رتالا^ و یSyکد
 

 لوا هلحرم وت هنوتG ناریا nopنکG رکف امش ،هش� رازگرب رطق وت هگ[د ەام دنچ ات ەرارق لا+توف p|ا�ج ماج هک nopنود^ د[اش -6
 ؟هنوت�ن هن ا[ p|ا�ج ماج مود هلحرم ه^ ەرب و هش� قفوم

^v 
 Soخ
�تس�
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 دراد 

 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 ؟nopنکG لا+ند دح هچ ات ور زور لئاسم و را+خا امش ،مسSTب مه xv لاوئس ه[ ن%رازب -7
 دا%ز Bvخ
 دا%ز
 یدحات
xم 

 مBv xخ
  الصا



 
 

 

  مرادن یرظن � مناد�ن
  مهدن خسا� مهدG حیجرت

 
 nopتسه �pار xv روط ه^ �wئر یاقآ در�لمع زا تدم نیا وت امش .ەدش رو�مجسwئر ،�wئر یاقآ هک ههام ۱۰ ا+%sقت نالا -8

 ؟�pاران ا[
�تس� تفگ ەدنهدخسا� رYا .....

k
 ا[ nopتسه �pار Syشwب الاح :دBسSTب وا زا ه^اشم دراوم و �pاران مه و �pار مه ،طسوتم ،دراد 

 .�pاران
 
xار الما�p 
 �pار یدحات � �pار
 �pاران یدحات � �pاران
xاران الما�p 
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 د^ Bvخ �pع[ رفص ؟نید G یا ەرمن هچ ،نید^ ۲۰ ات رفص nopب یا ەرمن ه[ نالا ات �wئر یاقآ یهمانراx ه^ د[اوخ^ هYا الاح -9
 .بوخ Bvخ �pع[ تسwب و

 دBنک تشاددا[ ار ەرمن.....
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 و طلغ Soسم ،ەSoم ەراد ام روشک هک یSoسم ا[ هنکG تکرح �yسرد Soسم رد ەراد نالا ام �روشک ،xv تروص ه^ امش رظن ه^ -10
 ؟ه[�yسردان

�تس� تفگ ەدنهدخسا� رYا .....
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 .افطل nopگ^ ار نوترظن ن̀%نشG را+خا وت ا[ رونوا رونیا زا هک  |اSopچ ساسا رب :دBسSTب وا زا ،دراد 
 تسرد Soسم
 طلغ Soسم
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 امش رظن ه^ .ننزG فرح تال¢شم زا یN ه[ دروم رد مدرم الومعم ،مBسSTب ونوشرظن هک مBنزG فرح مدرم ا^ تقو ره ام -11
 ؟هBچ nypسه وره̂ور شاها^ p£اح لاح رد ام روشک مدرم هک v¢شم ن%Syمهم

 )دBنزب تمالع ،درک مالعا ەدنهدخسا� هک دروم ره ،¥|اوجدنچ(
 
jدنز یالا^ هن%¦ه ،مروت( داصتقا
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 )... و لغش ،یرا¢Bب ،�pغ و Soقف فا¢ش ،

 نکسم
 p|امرد-�yشادهب

 )... و یروتاتک[د ،نانز لئاسم ،باجح لماش( {اBس یاهیدازآ ا[ O©� قوقح
 ).... و هقطنم رد ناریا شقن ا[ ا¢%sمآ ،ناهج ا^ ناریا هط^ار( ¥»راخ تساBس
 داسف
 )... و p|اسکشخ ،اوه و بآ( تس¬ز طBحم
  شزومآ

 دBنک تشاددا[..... دراوم ریاس
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 هنک لح ور تال¢شم نیا هنوتG نوش®ا نوترظن ه^ ؟هنک لح ور مدرم ِتال¢شم هنوتw� Gئر یاقآ nopنکG رکف دح هچ ات -12
 ؟هنوت�ن هکنیا ا[



 
 

 

xالما )xالما Gد%ورب ۱۴ لاوئس ه^ ..... )هنک لح هنوت 
 )هنک لح هنوتG یدحات( یدحات
 )هنک لح هنوت�ن نادنچ( نادنچهن

 )همBv xخ ش |اناوت ،هنوت�ن الصا( الصا ا[ مBv xخ
 د%ورب ۱۴ لاوئس ه^ ..... مرادن یرظن � مناد�ن
 د%ورب ۱۴ لاوئس ه^ ..... مهدن خسا� مهدG حیجرت
 
 

 ار "الصا ا[ مBv xخ" ا[ "نادنچهن" ،"یدحات" یاههن%¦گ زا �[ ل+ق لاوئس ه^ خسا� رد هک هک p|اسک زا ار لاوئس نیا ..... -13
 .د%ورب ۱۴ لاوئس ه^ ،نیا Soغ رد .دBسSTب دندرک رکذ

 ظاحل ه^ �wئر یاقآ هکنیا مروظنم ؟ەرادن ور ور مدرم ِتال¢شم لح یارب لماx  |اناوت ،�wئر یاقآ ارچ امش رظن ه^
 ؟ند�ن ور ەزاجا نیا تلود لSyنک زا جراخ  |اهەورگ و دارفا هکنیا ا[ هنک لح ور تال¢شم نیا هنوت�ن ³خش یاه |اناوت

 ³خش یاه |اناوت )مدع(
 تلود لSyنک زا جراخ یاهەورگ
 دBنک تشاددا[..... دراوم ریاس
 مرادن یرظن� مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 ؟هشG رتد^ هن هکنیا ا[ هشSy Gهب ەدنیآ لاس ک[ µ مدرم ِتال¢شم ،امش رظن ه^ -14
 �Syب Bvخ
 �Syب یدحات � �Syب

 )دنک�ن یSoیغت( هنومy G·ا^ یروجنیمه
 رتد^ یدحات � رتد^

 رتد^ Bvخ
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 ه^ .مBنوخG ا[ م̀%نشG ناریا یاهتسه لئاسم ەرا¹رد ¥|رغ یاهروشک و ناریا تارdاذم دروم رد یدا%ز یاه¥Sخ ازور نیا -15
 Syهب nypسه هجاوم شاها^ نومروشک مدرم هک یداصتقا تال¢شم ،هسرب قفاوت ه^ ¥|رغ یاهروشک ا^ ناریا هYا امش رظن

Gرتد^ ،هن هک ا[ هش G؟هش 
 �Syب Bvخ
 �Syب یدحات � �Syب

 )دنک�ن Soیغت( هنومy G·ا^ یروجنیمه
 رتد^ یدحات � رتد^

 رتد^ Bvخ
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 اه³pع^ ،مBنکG ت+حص ناریا یاهتسه یاهتBلاعف ا^ طا+ترا رد ¥|رغ یاهروشک ا^ ناریا تارdاذم دروم رد مدرم ا^ �yقو -16
G³ع^ .هنک لح وتال¢شم و هسرب قفاوت ه^ ¥|رغ یاهروشک ا^ د[ا^ ناریا نگpو نراد فلاخم رظن اه Gا^ د[ا+ن ام نگ 
 هک ا[ مBسرب قفاوت ه^ نوم یاهتسه یاهتBلاعف ەرا¹رد اه¥|رغ ا^ د[ا^ ام ا[آ ؟هBچ امش رظن .مBنک قفاوت ¥|رغ یاهروشک
 ؟هن

�تس� تفگ ەدنهدخسا� رYا .....
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 ه^ .افطل nopگ^ ار نوترظن ن̀%نشG را+خا وت ا[ رونوا رونیا هک  |اSopچ ساسا رب :دBسSTب وا زا ،دراد 
 ؟هن ا[ مBنک قفاوت د[ا^ نوترظن
^v )دوش� قفاوت( 

 )دوشl قفاوت( Soخ
 مرادن یرظن � مناد�ن



 
 

 

 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

�تس¾مه ا[ ½دمه ساسحا Syشwب روشک ود نیا زا ک[ مودک ا^ امش .nopشا^ نیارdا ا^ هBسور Soخا گنج نا%sج رد د[اش -17
k

 
Gنکnopسور ؟Bا ا[ هd؟نیار 

 ..دBنزب تمالع ار مرادن یرظن ،مناد�ن هن%¦گ :ه^اشم دراوم و دنراد قح ود ره ،مفلاخم گنج ا^ تفگ ەدنهدخسا� رYا .....
 هBسور
 نیارdا

 مادکچیه
 مرادن یرظن� مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 تکراشم مدرم دصرد ۵۰ زا Syمx ،دش ماجنا لاسرا� ەام دادرخ هک v+ق یروهمجتسا%ر تا^اختنا وت هک nopنودG الامتحا -18
 ؟ەدوب T» ۱۴۰۰ لاس �یروهمجتسا%ر تا^اختنا وت مدرم ِمx تکراشم نیا لBلد امش رظن ه^ .ندرک
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 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

19- Gب نوتزا منوتSTق یروهمجتسا%ر تا^اختنا وت ا[آ هک مس+v دش ماجنا لاسرا� ەام دادرخ هک، NOهن هک ا[ نیدوب ەدرک تک 
NO؟نیدوب ەدرکن تک 

^v، NOمدرک تک 
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... مدرکن تکNO ،هن
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... مدوب ەدBسرن نداد یار نس ه^
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 ه^ ،نیا Soغ رد .دBسSTب دندرک رکذ ار "مدرک تکv، NO^" هن%¦گ ل+ق لاوئس ه^ خسا� رد هک هک p|اسک زا ار لاوئس نیا ..... -20
 د%ورب ۲۲ لاوئس
Gب نوتزا منیا منوتST؟نیداد یار �ک هچ ه^ هک مس 

 ؟ەداز�pاق ا[ �yمه ، |اضر ،�wئر �pع[ :دBنک ناBب ار یروهمجتسا%ر تا^اختنا یاههن%¦گ ،تسا مزال ناترظن ه^ رYا .....
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 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... �yمه
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... ەداز�pاق
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... )رفن راهچ نیا زا Soغ یدرف ره ا[ شوگوگ لثم رگ[د دارفا ه^ یار لماش( هلطا^ � دBفس یار
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... مرادن یرظن� مناد�ن
 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ..... مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 د%ورب ۲۲ لاوئس ه^ ،نیا Soغ رد .دBسSTب دندرک رکذ ار "�wئر" هن%¦گ ل+ق لاوئس ه^ خسا� رد هک هک p|اسک زا ار لاوئس نیا -21
 یار �wئر یاقآ ه^ مزا^ ،۱۴۰۰ یروهمجتسا%ر تا^اختنا و لاسرا� ەام دادرخ ه^ نیدرگرب هYا ،Soخا یاهەام هs¹جت ساسا رب

Gریاس ه^ هکنیا ا[ نیداد xیار اهاد[دنا Gحیجرت الصا هکنیا ا[ و ؟نیداد Gتا^اختنا وت نیداد NOنکن تکnop؟ 
 ؟ەداز�pاق ا[ �yمه ، |اضر ،نوشمودک :nopسSTب اهدزمان ا[ اهاد[دناx ریاس تفگ ەدنهدخسا� رYا .....
 �wئر
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 مرادن یرظن� مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 ه^ و بلطحالصا نگG نوش�[ ه^ هک nypسه ەورگ ود ،ناریا وت {اBس یاهەورگ nopب .مسSTب نوتزا ملاوئس نیا ن%رازب �yسار -22
 لوبق Syشwب ونوشمودک یارظن هک هنیا مروظنم ؟ن%sتک[دزن اهەورگ نیا زا ک[ مودک ه^ Syشwب امش .ارگلوصا نگG �[ نوا
 ؟nopتسه ک[دزن Syشwب یاهگ[د ەورگ ه^ و ن%رادن لوبق ومودکچیه الصا هکنیا ا[ ؛اهارÆلوصا ا[ ا+لطحالصا ؟ن%راد

 بلطحالصا
 ارگلوصا
 لقتسم
 )ود ره فلاخم( مادکچیه
 دBنک تشاددا[..... اهەورگ ریاس
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت
 

 هک مه هYا .ەرادن ½ا¢شا هYا هتبلا ؟ەردقچ ادودح نوتەداوناخ هناBهام دمآرد هک مسSTب منیا ن%رازب لاوئس ن%sخآ ناونع ه^ -23
jدنز اهنت
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 Gنکnop ؟ەردقچ نوتدوخ ³خش دمآرد 

 .مش G نونمم دBگ^ مه یدودح :دB̀%گ^ تشاد د[درت ش4تفگ رد رYا
 دBنک تشاددا[ ناموت ه^ و یددع تروص ه^ ار دمآرد .....
 مرادن یرظن � مناد�ن
 مهدن خسا� مهدG حیجرت


