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 .استتْتزٗي فزصت هي اهزٍس  –.  ً٘ست تِ اه٘ذ فزدا ًطستي کار درستٖ -1پاسخ سؤال    
فؼل اسٌادٕ                                    فؼل اسٌادٕ                                                 

 .است چزا سًذگٖ هزدهاًص جٌ٘ي کَتاُ  –.  است ٍقت طال: ٌٗذ هٖ گَ                               

فؼل اسٌادٕ                                         فؼل اسٌادٕ                                                         
 

د  داًِ آرام تز سه٘ي غلت٘ذ                  رفت ٍ اًطإ کَچکص را خَاى  -2پاسخ سؤال 

تاغٖ تشرگ خَاّن ضذ             تا اتذ سثش سثش خَاّن   هاًذ  : گفت                           

 

  تِ ػْذٓ داًص آهَس -3پاسخ سؤال 

 

(. است ح٘زتضکل صح٘ح آى .) فزٍ رفت  ّ٘زتاسکٌذر سٌگ هشارّا را خَاًذ ٍ تِ  -4پاسخ سؤال 

(. است  ح٘اتضکل صح٘ح آى .) اى قثَر اس دُ سال تجاٍس ًوٖ کزد صاحة ح٘اط هذّ ت                            

(. است هجتثٖ ضکل صح٘ح آى .) در درس ّا ٗص پ٘طزفت کزدُ است  هجتثا                               
 

. قسوت اػظن ػوز ها در تفکّز هٖ گذرد  : قسوت اػظن -5پاسخ سؤال 

. صزف ٍقت تِ جا ٍ تِ هَقغ تاضذ اًساى کوتز حسزت هٖ خَرد اگز  :صزف ٍقت                            

. ها در اثٌإ سفز تِ اهاکي تارٗخٖ سزٕ سدٗن  :اثٌإ سفز                              

. اًساى ًثاٗذ حسزت دقاٗق تلف ضذُ را تخَرد   :دقاٗق تلف ضذُ                           

. هصاحثت تا دٍستاى خَب ٍ داًا تز ارسش اًساى هٖ افشاٗذ  :هصاحثت دٍستاى                           
 

تِ ػْذٓ داًص آهَس  -6پاسخ سؤال 

 

اگز خَد را تزتز ٍ تاالتز اس دٗگزاى تذاً٘ن هزتکة ػ٘ة ٍ اضتثاُ تشرگ  -1 :هؼٌٖ ات٘ات   -7پاسخ سؤال 

. دُ اٗن ش                              

. ها تاٗذ اس هزدهک چطواًواى اٗي کار را ٗاد تگ٘زٗن کِ ّوِ کس راتثٌ٘٘ن ٍ خَد را ًثٌ٘٘ن -2                             

داضتي تَاضغ ٍ فزٍتٌٖ ، تِ فکز دٗگزاى تَدى ، خَد را تاالتز اس دٗگزاى ًذٗذى ،  :پ٘ام ات٘ات                             

. فقط خَد را ًذٗذى تلکِ تِ فکز ّوِ کس تَدى                              

 

ضزب الوثل ت٘اًگزاٗي ًکتِ است کِ اًساًن اغلة ّز چ٘شٕ کِ دارد ، قذر ٍ ارسش آى را ًوٖ داًذ  اٗي  -8پاسخ سؤال 

تا ّؤ اٗي هطالة تاس .رٗن اگز ها ارسش لحظاتواى را تذاً٘ن ٍ اس لحظِ تِ لحظٔ آى استفادُ کٌ٘ن در آٌٗذُ حسزت کوتزٕ هٖ خَ 

. ٍ تا هفَْم اٗي هصزاع هؼٌٖ هٖ ٗاتذ. ّن ارسش ٍاقؼٖ ٍقت را کساًٖ هٖ داًٌذ کِ اس آى تٖ تْزُ اًذ 

« قذر سر ، سرگز ضٌاسذ ، قذر گَّز ، گَّزٕ »     
        


