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 :ضٌاسٌاهِ فایل 7

    کتاب ضٍاًطٌاسی یاظزّن اًساًیزضس چْاضم سؤاالت ٍ ّا جَاب فؼالیت

 کتاب ضاٌّوای تسضیس هؼلن: هٌثغ

 هٌتطط ضسُ تَسظ هطکع چاج ٍ ًطط کتاب زضسی

 اًساًی تَک: سایت ترصصی کتاب ضضتِ ػلَم اًساًی:  گطزاٍضی ٍ تسٍیي

  هطجغ هطاٍضُ ٍ هقایسِ کتاب ّای ػلَم اًساًی www.ensanibook.ir :آزضس ها

 
 ٍ میکي یًن یضهعگطزاى کساىی ضا یزاضیضي ٍ یزاضیز هغالة میتساى کِ است ىیا تیفؼال ىیا ّسف

) میکي هؼٌازاض ذَز یتطا یًَع تِ میتتَاى ضا ضسُ زُیضي هغلة یػيی (تاضس ییهؼٌا یضهعگطزاى چٌاًچِ

 ضا ضسُ زُیز ٍ ضسُ زُیضي هغلة تَاًستِ کِ یآهَظ زاًص یػيی است؛ زاضتطیپا حافظِ زض آى یهاًسگاض

. کٌس یم یًگْساض حافظِ زض یذَب تِ ضا آى کٌس هؼٌازاض ذَز یتطا

 .است یزاضیز یضهعگطزاى ًَع اظ ذاًِ تِ زىیضس ٌّگام غصا سفاضش ٍ غصا  ٔ ُیتِ تاتلَ زىیز

 
 تا سِیهقا ٍ ذَز یّا جَاب هطٍض تا ٍ زٌّس اًجام کالس سط آهَظاى زاًص ضا تیفؼال ىیا است ذَب

 کِ زّس یم ًطاى هغالؼات. گطزز یتطم یسي چِ تِ ذاعطُ ازآٍضزىی تِ ىیاًگیم کِ اتٌسیزض گطاىیز

 .است میٍى زٍسال حسٍز گصضتِ ذاعطات ذاعطآٍضزى تِ تُطز حساکثط

 
 هغلة ضایظ ضسُ، هطکل زچاض یابیتاظ  ٔ هطحلِ زض یابیتاظ ٍ یساظ ضُیشخ ،یضهعگطزاى  ٔ هطحلِ سِ اظ میهط

 هاًٌس است الظم ٍ کطزُ فطاهَش ضا ُیآ یاتتسا اها زاًس یم » یظتاى ًَک. « ضَز یازآٍضی میهط تِ آى اٍل ضا

 زضست یضهعگطزاى تِ اظیى فقظ یقَ  ٔ حافظِ ًکِیا آى ٍ است یهْن هَضَع اًگطیب تیفؼال ىیا  ٔ زُیپس

 .است ٍاتستِ ّن یابیتاظ تِ تلکِ ًساضز،
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  ٔ حافظِ زض یاثط ٍ ضًَس یم افتیزض یحس یّا ضًسُیگ  ٔ لِیٍس تِ اتتسا زض ها ضاهَىیج طیهح اعالػات

 یم یتاق ها » یحس یضزّا « هست کَتاُ  ٔ حافظِ تِ ٍ ضًَس یم لیتثس اعالػات تِ میکي تَجِی حس

 میزُ اًجام آى یضٍ ضا یکاض ٍ میضیتگ کاض تِ ضا اعالػات ىیا چٌاًچِ. ضًٍس یم یکاض ٍ ىیا تِ چٌاًچِ. هاًس

 .ضٍز یم تلٌسهست  ٔ حافظِ تِ ٍ کٌس یم حاصل های تطا ییهؼٌا ٍاقغ زض

 
 تا اضتثاط زض آهَظاى زاًص تْتط فْن یتطا » اضقام یفطاذٌا «  ٔ جٌثِ ّن کِ است یهٌاسة تیفؼال ىیا

 ضا کاض ىیا زًٍفطُ یتٌس گطٍُ تا تَاى یم کِ ،یضیازگی  ٔ جٌثِ ّن ٍ تاضس زاضتِ تَاًس یم یتاظ هفَْم

 .آٍضًس ازی تِ زىیضي اظ تؼس تَاًستٌس ضا ٍاغُ چٌس ًسیتگَ آهَظاى زاًص ٍ زاز اًجام

 
 فطاهَش ضتطیب ضا هغالة تگصضز یضتطیب ظهاى ّطچِ یػيی است؛ صطف ظهاى تاتغ هست کَتاُ  ٔ حافظِ

 یم اًجام هَضَع آى یضٍ کِ است یکاض یضیگ تْطُ ّن ٍ ظهاى تاتغ ّن یکاض  ٔ حافظِ یٍل م،یکي یم

 تلٌسهست  ٔ حافظِ تِ ٍ ضَز یم زاضیپا هغالة شّي زض ٍاضزضسُ اعالػات یضٍ کاض اًجام تای ػيی م؛یزُ

 .است ضتطیب هست کَتاُ  ٔ حافظِ تطذالف آى یساظ ضُیشخ تیظطف لحاػ ىیّن تِ. ضٍز یم

 
  ٔ تجطتِ تا ّوطاُ کِ است یا حافظِ یزازیضٍ. است ییهؼٌا ٍ یزازیضٍ  ٔ حافظِ زٍ یضیازگی ّسف،

 ؛یزازیضٍ ؛ییهؼٌا ؛ییهؼٌا: اًس گًَِ ىیا بیتطت تِ ضسُ شکط ػثاضت ضص اساس ىیا تط. استی ضرص

 یزازیضٍ گطاى؛یز یتطا ییهؼٌا ٍ) اًس زاضتِ حضَض اتیػول ىیا زض کِ یکساى یتطا(ی زازیضٍ ؛ییهؼٌا

 .گطاىیز یتطا ییهؼٌا ٍ) اًس تَزُ فطاًسِ زض اهام ّوطاُ کِ یکساى یتطا(

 
 ًکات هطحلِ ّط زض ٍ میکي استفازُ هغلَب ًحَ تِ آى اظ تا ضَز یم هَجة حافظِ کاض یچگًَگ اظ یآگاُ

 .میکي تیضػا ضا یازآٍضی یتطا الظم
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. است زضس ىیا یتؼس هغالة تازقتِ ذَاًسىِ یتطا یا ظُیاًگ جازیا سؤال، ىیا تِ پاسد ٍاقغ زض

 یفطاهَش ػلل ىیتط هْن تعضگساالى زض. است هتفاٍت یفطاهَش ػلل زیىیب یم هغالة ىیا زض کِ ّوچٌاى

 .زاز ساهاى ضا حافظِ زیتا تساذل، کٌتطل جْت. است اعالػات تساذل

 
 ذَاًسُ صثح کِ ضا یهغالة ضایظ است؛ حیصح ىیحس  ٔ هغالؼِ  ٔ ٍُیش یفطاهَش ًوَزاض تِ تَجِ تا

. کٌس یم هطٍض ضا آى تؼساظظْط

 
 زچاض یػل ٍ. کٌس یم فیتؼط زُیًس کِ ضا یظیچ چَى است افتازُ اتفاق فاعوِ تَسظ عیٍقا کطزى اضافِ

 .است اًساذتِ جا ضا یاتیاب چَى است ضسُ کطزى حصف یذغا

 
 .یضیازگی اٍل ساػت کی زض. یضیازگی اظ تؼس ًرست ساػات

 
 .زضست یضهعگطزاى ػسم

 
 آهَظاى زاًص اظ تَاى یم ضَز، یم میتقس یضٍىیب ٍ یزضٍى تِ کِ یابیتاظ یّا ًطاًِ تْتط فْن یتطا

 کٌٌس؛ اززاضتی ضا ذَز یّا افتِی ٍ یابیاضظ کتاب، جسٍل هاًٌس یجسٍل ساذت تا ضا کاض ىیا کِ ذَاست

 :تؼس  ٔ صفحِ جسٍل هاًٌس یجسٍل
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 اًس گطفتِ قطاض ّن کٌاض ًکِیا تط ػالٍُ ضایظ ضًَس؛ یم آٍضزُ ازی تِ  تْتط ًاى ٍ گٌسم کِ زض ایي هَاضز 

 .کٌٌس یم زضست ًاى گٌسم تا: زاضًس ظیى ییهؼٌا اضتثاط ( بیرونیًطاًِ)

 
 ،یابیتاظ یّا ًطاًِ لحاػ تِ ضایظ است؛ ضتطیب اهتحاى  ٔ جلسِ اظ ذطٍج اظ تؼس یحیتطط سؤاالت یابیتاظ

 پاسد کِ یکس هثالً است؛ یضٍىیب یّا ًطاًِ ضیتأث تحت ضست تِ ،یزضٍى یا ًطاًِ اظ یضیضپصیتأث تط ػالٍُ

 یتطم ذَزش  ٔ هغالؼِ اتاق تِ ًکِیا هحض تِ ًٌَضت، ضا یحیتطط سؤال » : آهس ازمی حاال... آُ! « کی

 .است کطزُ ػول یضٍىیب  ٔ ًطاًِ کی ػٌَاى تِ هغالؼِ یفضا هثال ىیا زض زیگَ یم گطزز

 
 ضٍش اظ یکی ىیتوط تیفؼال ىیا ّسف » ذثا پس «  ٔ آهازُ ضِیّن حافظِ. است حافظِ یتْساظ جْت

 اظ حافظِ ًثاضس سؤال کِ یظهاى تا. است سؤال تِ ییپاسرگَ » کٌن یابیتاظ ضا یظیچ چِ زیتا هي ؟«ی ّا

 زٌّس یم هکطض یّا آظهَى کِ یافطاز. است یابیتاظ یّا ًطاًِ ىیتط هْن اظ یکی سؤال عطح پطسس یم ها

. تَاًوٌستطًس هْن یّا آظهَى زض لحاػ ىیّن تِ زاضًس، یضتطیبی ابیتاظ یّا ًطاًِ

 ّفتِ چٌس اظ تؼس آهَظاى زاًص ٍ تاضس زاضتِ یضرص  ٔ جٌثِ صطفاً تَاًس یم تیفؼال ىیا کِ است زضست

 زض هؼلن کوک تا هَضَع ىیا است ذَب اها تگصاضًس، اىیم زض زٍستاًطاى تا ضا ذَز هثثت یّا تجطتِ

 .کٌٌس اىیب گطاىیز یتطا ضا ذَز اتیتجطب آهَظاى زاًص ٍ ضَز هغطح کالس

 
. است تَزُ حافظِ یتْساظ ٍ یتَاًوٌسساظ یّا ضٍش اظ کی ّط کاضتطز تیفؼال ىیا ّسف


