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 تِ ترت٘ة در کذام گسٌِٗ آهذُ است؟« ٍرهاِٗ -ػار -فراست -تساط» ّإ هؼٌإ ٍاشُ -1
 ٜٗذت٢زٟ -ضزٜٗذ٦ُ -س٧ز٦ً -كزش (2 پزٗا٠٧                  -سزاكٌٜذ٦ُ -ت٢٨ٞض٦ -كزش (1 

 ارخٜ٘ذ -ػ٨ة -١ٞضٜ٘ذ٥ -ُستزد٦ٛ (4 سزضار                       -سخت٦ -سر٦ِٛ -سلزٟ (3 
 ؟اهالٖٗ درست است ازًظرکذام گسٌِٗ  -2
 اٛذ/ ٠ٛ ٠٘١ ٗست٘ؼ٦ ك٢ٖ ًٜذ ا٧ٚ اصزار                    ًٟٞ ٝ در٧ا ٝ درختاٙ ٠٘١ در تسث٨ح (1 
 ا٧ٚ هاكْ ػدا٧ة ١ا٥ ٥ٝ ستارُاٙ ٝ تٞ اس٥ٝ آكتاب است ٝ هٜذ٧ْٝ ضؼ٤ٔ  (2 
 ٧ا پز تزآٝرٕ، تحز پز٧ذ٦ٛ                    /  در حثس ٝ خٔٞتٖ تا ٝار١ٖ ت٠ ٗزٍ (3 
 صثز ًٜذ تا آٙ سخٚ ت٘إ ضٞد، پس خٞاب خٞد ت٧ِٞذ تز ٝخ٦٢ ٠ً در ٗتوذٕ طؼٚ ٌٜٛذ (4 
 است؟ ًادرستکذام گسٌِٗ درتارٓ حافؼ  -3
 ا٧زاٙ در هزٙ ١طتٖ ١دز٥ است سزا٥ ؿشّ تز٧ٚ تشرٍٝ  آـ٨ة ٓساٙٗؼزٝف ت٠  (1 
 ١ا ٝ ػٞاطق صرف اٛسا١٦ٛا٥ ػ٨٘ن ػزكا٦ٛ ٝ احساسا٥ است تا اٛذ٧ط٠كزسا٠ٛ (2 
 ٛ٘ا٧ذ١ا٦٧ ٠ً در رٝسُارش پذ٧ذار ضذٟ تٞد، خسٞرا٠ٛ اٛتواد ٦ٗاٝ اس ٤٘١ تثا٦١ (3 
 ًٜذاستلادٟ ٦ُ٘ٛاٟ اس طٜش تزا٥ اٛتواد ٝ ١دٞ ٧ُٞذ ٝ ٨١چپزدٟ سخٚ ٦ٗت٦ (4 
 است؟ ضذُ ت٘اىدرستٖ تِ خاًَادُّإ ّندر کذام گسٌِٗ، ٍاشُ -4
 ٠ٌٔٗ -اٗالى -ٗال٧ي (2 خٞٝخٔن -ٗخٔٞهات -خال٧ن (1 
 ٗتؼ٢ذ -اتحاد -ٝحذت (4 خٞراى -خٞرد٦ٛ -خٞرش (3 
 ؟است کاررفتِ تِگسٌٗٔ .......   جس تِّا آراٗٔ تطخ٘ص در توام گسٌِٗ -5
 ١ا٠ً تزتٜذ٧ذ ٗحْ٘ دارد ٦ٗ/ خزس كز٧اد  در ٜٗشّ خاٛاٙ چ٠ اٗٚ ػ٨ص چٞٙ ١ز دٕ ٗزا (1 
 دّ س ٗا ُٞض٠ ُزكت، اتز٥ٝ دٓذار ًداست؟ /  ػوْ د٧ٞا٠ٛ ضذ، آٙ سٔس٤ٔ ٗط٨ٌٚ ًٞ؟ (2 
 ا٥ ٗا را ٠ً سـز ت٠ ًٟٞ ٝ ت٨اتاٙ تٞ دادٟ /  صثا ت٠ ٓطق تِٞ آٙ ؿشاّ رػٜا را (3 
 س آؿاس ١ز خٞض٠، خزٝار ٨ٛست  / خزٝار ضذ ٦٘١ دا٠ٛ ٝ خٞض٠، (4 
 ؟ذاردلراتت هؼٌاٖٗ ً« خَب گَٕ تا خَب ضٌَٕ»ت٘ت گسٌٗٔ ... تا ػثارت  -6
 ٥ُٞ/ سخٚ تا تٞا٦ٛ ت٠ آسرٕ ٥ُٞدرضت٦ س ًس ٛطٜٞد ٛزٕ (1 
 ت٠ ُاٟ درضت٦ درضتٖ چٞ س١ٞاٙ/ ت٠ ١ِٜإ ٛز٦ٗ ت٠ ٛز٦ٗ حز٧زٕ (2 
 ٝ تٚ/ ٨ٗاٝر سخٚ در ٨ٗاٙ سخٚسخٚ را سز است ا٥ خزدٜٗذ  (3 
 ا٧ٚ خ٢اٙ ًٟٞ است ٝ كؼْ ٗا ٛذا/ س٥ٞ ٗا آ٧ذ ٛذا١ا را صذا (4 
 در کذام گسٌِٗ، غلظ اهالٖٗ ت٘طترٕ ٍجَد دارد؟ -7
 تحث ٝ ٜٗاضزٟ -حذس ٝ ُ٘اٙ-ٛـ٤٘ پزضٞر (2 دضٜ٘اٙ ٝ تذخا١اٙ -رٝضٚ ٝ تذ٦٢٧ -طؼٚ ٝ ٓؼٚ (1 
 ٗسائة دضٞار -تصّٞر خٞرسٜذ٥ -تدزت٤ خذّاب (4 ٗؼدش٣ آكز٧ٜص -ًطق كٞم ٓؼادٟ -اتشار ارتثاط٦ (3 
 ازًظرکذام گسٌِٗ « تازآٗذ تِ ساهاى غن هخَر ضَرٗذُتِ ضَد دل تذ هکي/ ٍٗي سر  حالت دٗذُ غنإ دل »تا تَجِ تِ ت٘ت  -8

 دارد؟ ضذُ هطخصهؼٌاٖٗ، ارتثاط ت٘طترٕ تا ٍاشٓ 
 پز٨١داٙ ٝ ٗضطزب (4 آضٞتِز ٝ ِٛزاٙ  (3 ٝر اٛذ٧ط٠پزٗطـ٠ٔ ٝ  (2 حاّ ٝ آضلت٠پز٧طاٙ (1 

 تا کذام گسٌِٗ ّواًٌذ است؟« هام ٍعي»ًَع ترک٘ة  -9
 رخ ٗادر (4 دار ها٦ٓ (3 چطٖ ط٘غ (2 ًارُاٟ آكز٧ٜص (1 
 ؟ضَدًوّٖإ زٗر از هملذاى گلستاى سؼذٕ هحسَب ٗک از ضخص٘تکذام -10
 ٛظا٦ٗ (4 ٗوإ هائٖ (3 هاآ٦ٛ (2 خا٦ٗ (1 
 است؟ کاررفتِ تِ« تطثِ٘ ٍ تضاد»ّإ در کذام ت٘ت، آراِٗ -11
 رؿٖ دض٘ٚ است ضة ٗا رٝس رٝضـٚ است/ ػ٨ذ ٝصاّ دٝست ػ٦ٔ راست٦ ت٠اٗطة  (1 
 آرد ض٘ار ت٦درخت دٝست٦ تٜطاٙ ٠ً ًإ دّ ت٠ تار آرد/ ٢ٛاّ دض٦ٜ٘ تزًٚ ٠ً رٛح  (2 
 ٝ تز ٠٘١ ٗطلن/ اس ٠٘١ ػآٖ ٢ٛاٙ ٝ تز ٠٘١ پ٨ذا ٨ٛاس ت٦اس ١ِ٘اٙ  (3 
 خٞرد، چٜذ٧ٚ ٗخٞر ؿٖاكزٝس/ چٞ خاًت ٦ٗتزٝ ضاد٥ ًٚ ا٥ ٧ار دّ (4 
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 تر چِ هفَْهٖ تأک٘ذ دارد؟« فْن ػاجس ضَد از حمٔ ٗالَت اًار  / ػمل ح٘راى ضَد از خَضٔ زرٗي ػٌة»ت٘ت  -12
 ١ا٥ اٛارس٧ثا٦٧ چ٨ٜص دا٠ٛ (4 درى ٌٛزدٙ س٧ثا٦٧ (3 درى ٌٛزدٙ هذرت خذا (2 س٧ثا٦٧ طث٨ؼت (1 

 کٌذ؟کذام گسٌِٗ، ت٘ت زٗثإ فردٍسٖ را کاهل هٖ -13

 ................................................«        ضٌاس ٗسداىّوِ ٗکذالًٌذ »
 ١زاسٝس ا٧طاٙ دّ اٛد٘ٚ پز  (2 ٠ً ٜٗؼٖ ٌٗٚ كضْ حن را سپاس                   (1 
 ١ا٥ حن در ه٨اسِٜٛدذ ًزٕ (4 ت٠ ٦ٌ٨ٛ، ٛذارٛذ اس تذ ١زاس                           (3 

 ّإ کذام گسٌِٗ، تِ ترت٘ة، ترإ جاّإ خالٖ هٌاسة ّستٌذ؟ٍاشُ -14

تَاًٌذ تا کٌار   است. هردم هٖ اٗجادضذُّاٖٗ ترإ ..............  ، هکاىٍآهذ پُررفتّا ٍ هراکس  در کطَرّإ اسالهٖ، در فرٍضگاُ»

 ............«............... کارّإ خَد، اٍل ٍلت ًواز ..............، خذاًٍذ تسرگ را ترإ تَاًاٖٗ ػثادتص، سپاس 
 ٛ٘اسُذاراٙ، ُذاضتٚ، ُشاردٟ، تِشارٛذ (2 ٛ٘اسُذاراٙ،ُذاضتٚ، ُذاردٟ، تِذارٛذ                (1 
 ٛ٘اسُشاراٙ، ُشاضتٚ، ُذاردٟ، تِذارٛذ (4 ٛ٘اسُشاراٙ، ُذاضتٚ، ُشاردٟ، تِشارٛذ                 (3 

 هؼادل هؼٌاٖٗ ٗافت؟« زى الف»ٍٕاشُ تَاى ترإ در کذام گسٌِٗ هٖ -15
 ٗصٔحت خ٧ٞص ٥ِٞٗ/ چ٨ش٥ ٠ً ٛپزسٜذ، تٞ اس پ٨ص ٥ِٞٗ خش ت٠ٝ  ٥ُٞ ًٖ (1 
 ٗزد خزدٜٗذ ٨ٛست ، ًار ط٘غتٜذ ٨ٛست/  خش ت٠ط٘غ پا٥ دّ را  (2 
 ٝكاست١ز٠ً ت٠ خٞر ره٨ة ٧ا ت٠ خلا٥ حث٨ة/ ػ٢ذ كزاُٗص ًٜذ، ٗذػ٦ ت٦ (3 
 ٠ً ٨ٛاسارٕ اٛذرٝٙ ًس٦/ حسٞد را چ٠ ًٜٖ ًاٝ س خٞد ت٠ رٛح در استتٞاٖٛ آٙ (4 

 ؟ًرفتِ استکار در کذام ت٘ت، ساختواى صفت تفض٘لٖ تِ -16
 ت٠ اس ًلص تَٜ /  تال٥ سلز ت٠ ٠ً در خا٠ٛ خَٜت٦٢ پا٥ ركتٚ  (1 
 اس صذا٥ سخٚ ػطن ٛذ٧ذٕ خٞضتز /  ٧ادُار٥ ٠ً در ا٧ٚ ُٜثذ دٝار ت٘اٛذ (2 
 خش تزتز٥ ٛد٦٧ٞ ٦٧ُٞ ٠ً آتط٦ /  خش راست٦ ٨ٛات٦ ٦٧ُٞ تزاس٦٧ٝ (3 
 ػش٧شتز٧ٚ ٧ادُار تٞ ،١اا٧ٚ ٓحظ٠  / ضٞددر دكتز ٨٘١ط٤ ٗٚ ثثت ٦ٗ (4 

 ضَد؟هٖ تِ ترت٘ة کذام گسٌِٗ« ػجاٗة  -اصحاب  -خصال»ّإ ٍاشُهفرد  -17
 تؼدة -صحــات٦ -خص٠ٔ٨ (2 ػد٨ة                       -صاحة -خصٔت (1 
 ػدة -صاحة -خصٔت (4 ػدة                      -صحـات٠ -خص٨ٔت (3 

 ؟است ضذُ هرتةگسٌٗٔ .............  تر اساس زهاى ًگارش  -18
 ٛا٠ٗ حاكظ -اخالم ٛاصز٥ -ٛا٠ٗ هاتٞس -چ٢ارٗوا٠ٓ (2                چ٢ارٗوا٠ٓ -ٛا٠ٗ حاكظ -اخالم ٛاصز٥ -ٛا٠ٗ هاتٞس (1 

 ٛا٠ٗ حاكظ -ٛا٠ٗ هاتٞس -چ٢ارٗوا٠ٓ -اخالم ٛاصز٥ (4                    ٛا٠ٗ حاكظ -اخالم ٛاصز٥ -چ٢ارٗوا٠ٓ -ٛا٠ٗ هاتٞس (3 
 گَٗذ؟زتاى آس٘اب، خغاب تِ ّوراّاى چِ هٖ از« پ٘ر»در حکاٗت سفر،  -19
 را اس خٞد دٝر ًٜٖ چ٨ش ٠٘١ٗؼزكت ا٧ٚ است ٠ً ٗٚ ُزد خ٧ٞص ُزدٕ ٝ در خٞد سلز ًٜٖ تا  (1 
 ٗؼزكت در ُزد خ٧ٞص ُطتٚ است ٝ پ٨ٞست٠ در سلز تٞدٙ تا ١زچ٠ را ٛخٞا٦١ اس خٞد دٝر ٦ًٜ (2 
 ًٜٖ تا ١زچ٠ ٛثا٧ذ اس خٞد دٝر ًُٜٖزدٕ ٝ پ٨ٞست٠ در خٞد سلز ٦ٗٗؼزكت ا٧ٚ است ٠ً ٗٚ در آٖٛ، ُزد خ٧ٞص ٦ٗ (3 
 ٗؼزكت ا٧ٚ است ٠ً ُزد خ٧ٞص تچزخٖ ٝ پ٨ٞست٠ در خٞد سلز ًٜٖ تا ١زچ٠ السٕ است اس خٞد دٝر ًٜٖ (4 

 ..؟ .گسٌٗٔ  جس تِتوام ات٘ات تا ٗکذٗگر ارتثاط هؼٌاٖٗ دارًذ  -20
 ٠ً داٛاتز است ٠ً ٝاالتز است آًٙس ٠ً ٝاالتز است/  ٠ٛ داٛاتز آٙ (1 
 ١ز٠ً در اٝ خ١ٞز داٛا٦٧ است/ تز ٠٘١ چ٨ش٧ص تٞاٛا٦٧ است (2 
 تٞاٛا تٞد ١ز ٠ً داٛا تٞد/ س داٛص دّ پ٨ز تزٛا تٞد (3 
 دّ ضٞد ُز ت٠ ػٖٔ ت٨ٜٜذٟ/ راٟ خ٧ٞذ ت٠ آكز٧ٜٜذٟ (4 

 ّإ کذام ت٘ت تا ساٗر ات٘ات تفاٍت دارد؟تؼذاد جولِ -21
٦ ت٠ تاسار ٨ٛست چٞ (1  ٞٛا ٞا٦١ خز٧ذ/ ٗتاع خ  در٧ؾ است ا٧زاٙ ٠ً ٧ٝزاٙ ضٞد/ ًٜإ پِٜٔاٙ ٝ ض٨زاٙ ضٞد (2 تلزٝخت٦ اس ٠ً خ
ٖ         ٠٘١ سزت٠ (3  ٚ د٨١ طٞر ت٠ دض٘  ً٠ ٙ ت٠ً  ٖ/ اس آ ٚ د٨١ طت ٚ ت٠ً   ٥ آضٌار ٝ ٢ٛاٙخٞا١ٖ اس ًزدُار خ٢اٙ/ ضٜاسٜذ٦٘١ٟ (4 سز، ت
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 فؼل تِ درستٖ هطخص گردٗذُ است؟ در کذام گسٌِٗ ًَع -22
 )ٗضارع آتشا٦ٗ( ت٢طت٦ خٞش است/ ٠٘١ ٗزس آٙ خزٕ ٝ دٌٓص است ٦٧ُُٞز اس كارس  (1 
 )ٗاض٦ ٛو٦ٔ( / ت٠ تاؽ اٛذرٝٙ ال٠ٓ ٝ سٜثْ استاست٠٘١ تٞستاٛص سزاسز ُْ  (2 
 )ٗاض٦ ٗطٔن(ٝ آسادٟ ٝ سزكزاس  ٛذ/ ػش٧ش٨ٛاس ت٠٘١٦ ٗزدٕ اس ٓطلت ا٥  (3 
 )ٗضارع آتشا٦ٗ( ٝ ٦ٌ٧ ُلت٠ ٨ٛا٧ذ س ١شار ٧ُٜٞذتا ه٨اٗت سخٚ اٛذر ًزٕ ٝ رح٘ت اٝ/ ٠٘١  (4 

 است؟تر ت٘اى ضذُتر ٍ درستهفَْم ػثارت زٗر در کذام گسٌِٗ کاهل -23

َ چَى هَرچِ» ٕ ٍ هثل ت ٍ سرٗر هلک ٍ ٕ غالهاى  ٘ار ٍ تس ٍ از جوال صَرت لصر  ٖ دارد  ٖ سَراخ ِ در لصر هلک ٕ است ک  «ّ٘چ خثر ًذاردا
 ٨١چ اطالػ٦ ٛذارد ،ًٜذ ٝ اس س٧ثا٦٧ هصز ٝ ؿالٗاٙ ٝ تختا٥ است ٠ً در هصز پادضا٦١ سٛذ٦ُ ٦ٗتٞ ١٘چٞٙ ٗٞرچ٠ آ٘ثْ ضزب (1 
 ٛذارد ا٥ دارد ٝ اس س٧ثا٦٧ ظا١ز٥ هصز ٝ ًٛٞزاٙ تس٨ار ٝ تخت پادضا٦١ ٥ٝ اطالػ٦ا٥ است ٠ً در هصز پادضا٦١ ال٠ٛحٌا٧ت تٞ ٗاٜٛذ ٗٞرچ٠ (2 
 ًٜذ ٝ اس س٧ثا٦٧ هصز ٝ تشر٦ُ پادضاٟ ٝ تخت ٝ تاج اٝ خثز ٛذاردحٌا٧ت تٞ حٌا٧ت ١٘اٙ ٗٞرچ٠ است ٠ً در سزس٨ٗٚ پادضا٦١ سٛذ٦ُ ٦ٗ (3 
 اٝ را خٞب تث٨ٜذ  تخت ٝ  تاجتٞاٛذ تشر٦ُ ٝ ػظ٘ت ساٙ ١٘اٙ ٗٞرچ٤ ًٞچي در خا٤ٛ آٙ پادضا٦١ است ٠ً ٦٘ٛحٌا٧ت تٞ ت٠ (4 

 ساختواى هتفاٍت است؟ ازلحاػدر کذام گسٌِٗ، فؼل  -24
 آ٦ٖٗ٧ (4 ض٨ٜذٟ تٞد٧ذ (3 د٧ذٕداضتٖ ٦ٗ (2 تزٛخٞا١ٖ ُطت (1 

 ؟جس گسٌٗٔ ...درستٖ آهذُ است تِٕ ات٘ات زٗر تِدر ّوِ ضذُ هطخصّإ ًمص ٍاشُ -25
 ا٠٨ٓ(ٗضاف -است )ٗسٜذ ِٛاٟخٜثاٙ / ًش چ٨ٚ خث٨ٚ سٔس٠ٔ اس پزتٞ آٙ چطٖ س٨اٟ است س٠٨رٝسٕ  (1 
 ٗلؼّٞ( -ا٠٨ٓرا ت٠ چَٜ )ٗضاف ٥ٝ/ ُز٧ثاٙ در٧ذٛذ  خ٦ٌ٧َٜ ٛاسشا ُلت در ٝهت  (2 
 ٗتٖ٘( -هزار٥ )ٗسٜذاس ت٦ اتز/ ٦٢ُ ُز٧اٙ چٞ  چٞ اتز ٛٞت٢ار٥ ٛاال٦٢ُٙ  (3 
 ٗلؼّٞ( -١ط٨ار دارد )٢ٛاد دّ/ سز ٗست ٝ  ١ز٠ً را ُزدد ٨ٗسز صٝصآ (4 

 ضذُ در کذام گسٌِٗ هتفاٍت است؟ضخصٖ هطخص ًمص ضو٘ر -26
 تِٜداٙ در سا٤٧ ػٜا٧ت ٧ٖي ساػت /  خٞضذ اٛذرٖٝٛا٥ آكتاب خٞتاٙ، ٦ٗ (1 
 دستاٙ است؟ ،را ٠ً ُلت ٠ً ا٧ٚ ساّ تزىتٞ  /  ت٠ ٢ٗٔت٦ ٠ً سپ٢زت د١ذ س راٟ ٗزٝ (2 
 ت٠ ١زًس ١زچ٠ تا٧ذ داد، دادٛذ /  را ت٨ذاد دادٛذ تٞٗزا ػدش ٝ  (3 
 ١اخثز ٛثٞد س راٟ ٝ رسٖ ٜٗش٠ًّ سآي ت٦ /  پ٨ز ٗـاٙ ٧ُٞذ تت٠ ٦ٗ سدادٟ ر٨ِٛٚ ًٚ ُز (4 

ٕ کسرُ + اسن + ًمصصفت + ًمص» کذام گرٍُ اسوٖ، عثك الگَٕ -27 ِ ضذُ است؟ «ًوإ کسرُ + اسنًوإ کسرُ + اسن + ًمصًوا  ساخت
 داٛص آٗٞساٙ تزُش٧ذ٣ ٗذرس٤ ٗا    (2 تزتز٧ٚ ض٣ٞ٨ ساخت طٜش                  (1 

 ػظ٘ت ت٘ذٙ ا٧زاٙ تاستاٙ (4                ٤٘١ ٝسا٧ْ خا٤ٛ دّ (3 
 ارتثاط هؼٌاٖٗ دارد؟« آٌِٗ چَى ًمص تَ تٌوَد راست/ خَد ضکي آٌِٗ٘ ضکستي خغاست»کذام گسٌِٗ تا ت٘ت  -28

ٜذ در تٞ ط٘غ رٝسُار (1   ١ا ُذار/ تا س تٞ خطٜٞد ضٞد ًزدُارػ٘ز ت٠ خطٜٞد٥ دّ (2 خ٧ٞطتٚ آرا٥ ٗطٞ چٞٙ ت٢ار/ تا ٌٛ
 ػ٨ة ًساٙ ِٜٗز ٝ احساٙ خ٧ٞص/ د٧ذٟ كزٝتز ت٠ ُز٧ثاٙ خ٧ٞص (4 ١ز٠ً ت٠ ٦ٌ٨ٛ ػْ٘ آؿاس ًزد/ ٦ٌ٨ٛ اٝ ر٥ٝ تذٝ تاس ًزد (3 

 ّإ اسن فمظ از ًَع صفت پ٘ط٘ي ّستٌذ؟در کذام گسٌِٗ، ٍاتستِ -29
ضت.كزٝخت، در ًاؿذ ًٞچ٦ٌ ٦ٗد٧ذٕ ١ز ًتات٦ را ٠ً ٦ٗ (2 ا٧ذ؟خٞض٘شٟ را اس ًدا خز٧ذ١ٟا٥ تشرٍ ٝ ا٧ٚ ٨ٟٗٞ (1  ٛٞ 
 3) .٦ ٞٛا تاب سل٨ذ را تخ زٝس ا٧ًٚ  ٚ، تٞ  تا٧ذ ٨٘١ٚ ٗا  د٨١ذ؟چزا تزا٥ ١٘اٙ دٝ رٝس ت٠ خٞد سح٘ت ٦ٗ (4 ت٠ ٛظزٗ 

 هؼٌٖ تِ ػثارت کذام است؟ ترٗي هفَْم ًٍسدٗک« اخالق ًاصرٕ»تا تَجِ تِ ػثارت زٗر از کتاب  -30

 «در هحاٍراتٖ کِ تِ حضَر اٍ ه٘اى دٍ کس رٍد، خَض ًٌواٗذ ٍ اگر از اٍ پَض٘ذُ دارًذ، استراق سوغ ًکٌذ»
 ٠ُٛٞ ًٜدٌا٥ٝ ٌٜٛذسٜٛذ، دخآت ٌٜٛذ ٝ اُز ت٠ اٝ چ٨ش٥ ُلتٜذ، ٨١چاُز تث٨ٜذ دٝ ٛلز دارٛذ تا ١ٖ حزف ٦ٗ (1 
 ُستاخ٦ ٌٜٛذ١زُش ٌٛزدٛذ،  خ٧ٞص ُٞ ًٜٜذ، ُٞش ٛذ١ذ ٝ اُز اٝ را ضز٧ي سخٚٝاُز چٜذ ٛلز تا ١ٖ ُلت (2 
 ١ا٧طاٙ را پ٢ٜاٙ ًزدٛذ، دسد٧ذٟ ُٞش ٌٜٛذدهت ٨ٜٛذ٧طذ ٝ اُز حزفُٝٞ تٞدٛذ، ت٠ سخٜاٛطاٙ ت٠اُز دٝ ٛلز در حضٞر اٝ ُزٕ ُلت (3 
 ٧ُٜٞذ، ُٞش كزا د١ذ١ا٧طاٙ را ت٠ اٝ ٦٘ٛهت ٝ تٞخ٠ ٌٜٛذ ٝ اُز حزف٧ُٜٞذ، س٧اد د١ِٜا٦ٗ ٠ً دٝ ٛلز در حضٞر اٝ دارٛذ تا ١ٖ سخٚ ٦ٗ (4 

 

paarsfilmes
لوگوی پارس ادب خطی

paarsfilmes
لوگوی پارس ادب خطی


