
 یرولگ تست نتم
۱ 

 :دوخ رهش و یگداوناخ مان و مان رکذ

________________________________________________________________________________ 

۲ 

 یاقترا ،بولطم تیفیک اب راک ماجنا ،ییازلاغتشا :فادها اب ۱۳۸۲ لاس تشهبیدرا رد تنمنیترتنا یرولگ
 هب مارتحا نینچمه و یناهج یاهدرادناتسا تیاعر ،زور یروانف اب یماگمه ،روشک ژالبود یفیک حطس
 ددعتم نیوانع هلبود اب و دومن زاغآ ار دوخ یمسر تیلاعف و سیسأت یسیئر دادرهم طسوت ،بطاخم
 .تساهدمآ لئان ییامنیس راثآ نارادتسود هجوت و تبثم رطن بلج هب نشیمینا و ملیف

________________________________________________________________________________ 

۳ 

 ). تسا تیمها زئاح ام یارب سح و یزاب ،ریز نتم یارجا رد :حیضوت(

 رد .دنراد )ادص رqغت و یزاسادص( ییوگپیت هب لیامت ای ییاناوت هک یدارفا یارب هژیو نتم*
 :دوش هدناوخ دوخ یداع یادص اب و بسانم سح اب ،تروصنیاریغ

 شدوخ هنومز زا یلیخ و درکیم رکف نوا لثم هک متخانشیم ور یرتخد هی شتسار« :لوا تیصخش
 «!دوب رتولج
 «!نشیم ادیپ مک اهمدآ روجنیا« :مود تیصخش

 شنشور و شوت مرپیم ،مدرک تسرد ونیشام هعطق نیرخآ یتقو ،یزور هی )داش(» :لوا تیصخش
 «.ماهایور رهش هب مسرب ات مریم زاگ ِتخت و منکیم
 «.هیکانرطخ ٔهملک نیا …’یزور هی‘ ،هرآ« :مود تیصخش
 «؟کانرطخ« :لوا تیصخش
 «.’هتقوچیه‘ یارب زمر ٔهملک هی ًاقیقد نیا )ینابصع(» :مود تیصخش
 تباث ور یچ یاوخیم نالا ؟ینزیم شهب ور افرح نیا ارچ /هه هه هه )هدنخ اب(» :موس تیصخش
 «؟ناه ،ینک
 روصت شارب ور یشوخ تبقاع و رخآ چیه نم …ینودیم )هیرگ و یتحاران اب(» :مراهچ تیصخش
 «!ههابتشا وت یروجدب نوا !منکیمن

________________________________________________________________________________ 

 



 

۴ 

 رهپس رب یوش هراتس نوچ رگو
 رهم کاپ نیمز یور ز یربب
 نـم نیک ردپ وت زا مه دهاوخب
 …نم نیلاب تسا تشخ هک دنیب وچ

________________________________________________________________________________ 

۵ 

 راثآ ژالبود ،هرفنکت شور هب طبض ،روشک ژالبود یصصخت هلجم نیلوا راشتنا :ریظن ییاهیروآون ،یرولگ
 یاههنارت هدنز یارجا هارمه هب نامزمه ژالبود یراذگهیاپ و ناگدنیوگ دوخ یادص اب نشیمینا لاکیزوم
 همانراک رد ار اهناتسرهش و نارهت یاهامنیس نیرتگرزب رد یدعبهس و یدعبود تروصهب ،راثآ هژیو
 .تساهدومن تبث دوخ تیلاعف

 

 

 تست رد تیقفوم یوزرآ اب

 


