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! خ٘لٖ کَچَلَ ، خ٘لٖ خ٘لٖ کَچَلَ -1پاسخ سؤال 
! اهّا ٍقتٖ ًگاُ کزدم خذا جاى ، خذاجاى                            

. اٗي عوَٕ پذرم خ٘لٖ خ٘لٖ خ٘لٖ پَل دار است                            

. اس قلثن هٖ آهذ دٍاى دٍاى                            

.............. تاسُ َٗاش َٗاش داضتن هٖ فْو٘ذم کِ ٗک قلة کَچک کَچک                            

. اًذاختٌذ ها ت٘زٍى  خاکرا اس  دضوي ، رسهٌذگاى -2پاسخ سؤال 

فعل هتعذّٕ      ًْاد      هفعَل        هتّون                                     

.  جا دادمرا تَٕ قلثن  عوَٕ خَش اخالقن،  هي                           

          ًْاد         هفعَل                          فعل هتعذّٕ                           

 .دٍست دارًذ را  تچِّ ّا،  ّا ّؤ هعلّن                          

هفعَل      فعل هتعذّٕ          ًْاد                                

. گفت ٍ گَ هٖ کزدخاًِ  ح٘اطگل ّإ تاغچِ تا ًَُ اش در  ح٘اتهادر تشرگ درتارٓ : الف -3پاسخ سؤال

. ٍ خَراک ّإ تَْ٘دُ پزّ٘ش کٌ٘ن خَردخَد تاض٘ن ٍ اسخزد هزاقة پَل ّإ  : ب                            
                             

.                        تا اس دٗذ دضوي دٍر تاضن  خَد را تِ سٌگز رساًذم آّستِ آّستِ -4سؤال  پاسخ

. هَُ٘ ّإ درضت درضت را اس صٌذٍق سَا کزدم                            
 

   سًذگٖ هٖ کٌٌذ ٍ درفصل سٗزا گٌجطک ّا در تْار الًِ هٖ ساسًذ ٍ تاتستاى در آى -5پاسخ سؤال 

قلة اًساى هاًٌذ آى الًٔ پزًذُ ً٘ست  :  در اٗي جا ًَٗسٌذُ هٖ گَٗذ. پاٗ٘ش آى را رّا هٖ کٌٌذ                           

کِ در فصل تْار ٍ تاتستاى قاتل استفادُ تاضذ ٍ در فصل پاٗ٘ش تِ فزاهَضٖ سپزدُ ضَد                            

رّا گزدد ٍ دٗگز کسٖ در آى سًذگٖ ًکٌذ ٗلکِ قلة اًساى چْار فصل است ٍ در توام  ٍ                           

   .فصل ّا آدم ّا در آى جا هٖ گ٘زًذ                           
 

  -قلة هي ، صٌذٍق خأً اسزار –قلثٖ کَچک تا آدم ّإ تشرگ  –قلة هي ، جاٗگاُ ّوِ  -6پاسخ  سؤال 

. اًساى ّإ هْزتاى ، هالک قلة هي                              

( اٗي ًظز هي تَد . ضوا هٖ تَاً٘ذ ّز عٌَاى دٗگزٕ تزإ آى اًتخاب کٌ٘ذ )                              

درختاى در کٌار ّن استَار استَار ، اٗستادُ اًذ ٍ دست در گزدى ٗکذٗگز اًذاختِ اًذ ،  -7پاسخ سؤال 

ضاخِ ّإ ًاسکطاى هحکن هحکن دست در دست ّن ًْادُ اًذ ٍ ساٗثاًٖ  . چِ هْزتاى هْزتاى                             

هٌظزُ إ تس٘ار تس٘ار سٗثا کِ ّز تٌٌ٘ذُ إ اس آى  . ساختِ اًذ طَٗل طَٗل ٍ سٗثإ سٗثا                            

. لذّ ت هٖ تزد، لذّ ت لذّ ت                              

دل جاٗگاُ ٍ هحلّ سًذگٖ تس٘ارٕ اس اًساى ّاست ٍ تِ جش اًساى ّا چ٘شّإ تس٘ار سٗاد   -8سؤال پاسخ 

. ها تِ تس٘ارٕ  چ٘ش ّا عالقِ دارٗن ٍ ٍاتستِ ّست٘ن . دٗگزٕ ً٘ش در دل ها حإ گزفتِ اًذ                             

ر دل توام اًساى ّا جإ دارد ٍ تخص تس٘ار ٍس٘عٖ را ً٘ش تِ  خذا ً٘ش د. …کتاب ٍ : هاًٌذ                             

ٗعٌٖ ًِ تٌْا  . ٓ دل ّا راّٖ تِ سَٕ خذا دارًذ دٗگز اٗي کِ ّن. خَد اختصاظ دادُ است                              

ٍ ّ٘چ دلٖ ً٘ست کِ تِ   خذا در ّؤ دل ّا حضَر دارد تلکِ ّؤ دل ّا تِ خذا راُ دارًذ                              

 .خذا راُ ًذاضتِ تاضذ                               


