
 40صفحۀ «  4درس » فعّا لیّت های نوشتاری 
      

. ، دٍرٓ اًتمال اس کَدکٖ تِ تشرگسالٖ است  ًَجَاًٖ: الف  -1پاسخ سؤال         

ًْاد                                                

. تس٘ار هْن است  راتطِ ٍ رفتار تا خَد ، خاًَادُ ٍ دٍستاى: ب                                       

ًْاد                                                             

. رٗطِ در ً٘اسّا ٍ عالٗك ها دارًذ  جلَُ ّإ گًَاگَى ًَجَاًٖ: ج                                       

ًْاد                                                         

. ست دٍرُ إ ضثِ٘ تِ رؤٗا ٍ سٗثا ًَجَاًٖ :د                                      

ًْاد                                             

.            ًَجَاى را گاّٖ ًا آرام جلَُ هٖ دّذ ...استمالل طلثٖ ، کٌجکإٍ ،ضَق ٗادگ٘زٕ ٍ داًاٖٗ ٍ: ُ                                      

ًْاد                                                                

. پزًذُ تز رٍٕ ضاخٔ درخت  آٍاس سز دادُ است : الف  -2پاسخ سؤال          

. ضة ّا تا ًگاُ کزدى تِ آسواى پز ستارُ تا خالك خَد تِ راس ٍ ً٘اس هٖ پزداسم : ب                                      

  . ًَجَاًٖ دٍرٓ رضذ ٍ ًطاط است : ج                                       

 

اهثال  -توث٘ل –هثال : هثل  -3پاسخ سؤال        

ًظارُ  –اًظار  –هٌظَر  –ًاظز : ًظز                           

هجارٕ   –جزٗاى : جارٕ                                      

 

ضکفتگٖ   –سًذگٖ   -آّستگٖ   -4سؤال پاسخ       

 

. گل ّإ تاغ تِ رٍٕ رّگذراى لثخٌذ هٖ سًذ  -5پاسخ سؤال       

.  ًس٘ن تزسز ضاخِ ّا ٍ گل ّا دست ًَاسش هٖ کطذ                                     

 

هعٌا پ٘ذا هٖ کٌذ ٍ طزاٍت   سًذگٖ طث٘عت تا ضکفتي. تْار فصل ضکَفاٖٗ ٍ ضکفتي طث٘عت است  -6پاسخ سؤال        

. در ًَحَاًٖ ّن ضکفتي ٍ ضکَفاٖٗ تس٘ار تا اّوّ٘ت است. ًَجَاًٖ ّن هاًٌذ تْار است . هٖ گ٘زد                                   

.  در اٗي دٍرُ ضکفتي ً٘اس تِ صثز ٍ تالش ٍ کَضص دارد                                 

 

ّز کس خَدش را تطٌاسذ ، خذاٗص را  » :«    ًَفسَِ فَمَذ عَزَفَ رَتَِّهَي عَزَفَ » حذٗث آهذُ است کِ در  -7پاسخ سؤال      

گاّٖ تزإ ضٌاخت خذا ساعت ّا فکز هٖ کٌ٘ن ٍ ضاٗذ در تس٘ارٕ اسهَارد تِ  «  ً٘ش خَاّذ ضٌاخت                                 

پس تاٗذ تز اٗي . غافل اس اٗي کِ اگز ها خَد را ضٌاخت٘ن خذا را ّن هٖ تَاً٘ن تطٌاس٘ن . م ًزس٘ن ًت٘جِ ُ                                

. اعتماد تاض٘ن کِ خَد ضٌاسٖ لذم استَارٕ است تزإ خذاضٌاسٖ                                

     

                                                                                            تِ عْذٓ داًص آهَس  -8پاسخ سؤال       


