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 -1بشای ّشیک اص الگَّای ّجایی صیش هثالی بضًیذ.
الف) صاهت+هصَت+صاهت
ب) صاهت+هصَت+صاهت+صاهت
 -2چشا ٍاحذ ّای صیش کاسبشدی ًذاسًذ؟
الف) اهیشکبیش دٍلتی دبیشستاى:
ب)داًص آهَص دس دسس خَاًذى کَضا ّستٌذ:
 -3اًَاع تکَاط سا ًام بشدُ ٍ بشای ّشیک هثالی رکش کٌیذ.
 -4با کلوات ّن آٍای صیش گشٍُ اسوی بساصیذ ٍ دس جولِ ای بِ کاس ببشیذ.
الف)اًتساب
ب)اًتصاب
ّ-5شیک اص ػباسات صیش سا ٍیشایص کٌیذ ٍ دلیل ًادسستی آى سا بٌَیسیذ.
الف) دس سال ,334آل بَیِ بغذاد سا فتح ٍ خلیفِ سا بشکٌاس ٍ پسشش سا بِ جای اٍ بشگواسدًذ.
ب)حسي بِ بشادسش گفت کِ هقالِ اش هٌتطش ضذُ.
-6فؼل«جَضیذ»سا دس جولِ ای بِ کاس ببشیذ,آى سا گزسا کٌیذ ٍ جولِ ای دیگش با فؼل گزسا ضذُ بساصیذ،
سپس آى جولِ سا هجَْل کٌیذ.
-7اص هصذس «ًَضیذى» فؼل اٍل ضخص هفشد اص صهاى ّای خَاستِ ضذُ سا بٌَیسیذ.
هاضی بؼیذ :

هاضی التضاهی:

هضاسع هستوش:

آیٌذُ:

 -8دٍ جولِ بٌَیسیذ کِ فؼل« خَسد» با هؼاًی هتفاٍت بِ کاس سفتِ باضذ.
-9دٍ سٍش اص سٍش ّای گشدآٍسی اعالػات سا بش اساس سٍش تحقیك رکش کٌیذ :
 -11یک جولِ چْاسجضیی با هفؼَل ٍ هسٌذ بٌَیسذ .
ً-11وَداس جولِ ّای صیش سا سسن کٌیذ.
الف) سفش بِ خیش
ب) صًذگی یؼٌی ػقیذُ ٍ جْاد
 -12بیت صیش سا باصگشداًی کٌیذ.
ضٌیذم کِ دس تٌگٌایی ضتش

بیفتاد ٍ بطکست صٌذٍق دُس

 -13ضیَُ ّای ساخت ٍاطُ ّای جیذ سا ًام ببشیذ  ،بشای ّشیک هثالی بضًیذ.
 -14بِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ.
الف) صاهت ّای هیاًجی سا دس کلوات (ًیاکاى ٍ سخي گَیاى) هطخص کٌیذ .
ب) دس کذام یک اص کلوات (سَاساى ٍ باهذاداى) ًطاًِ جوغ «اى» ٍجَد ًذاسد؟هؼٌی آى چیست؟
ج)اضکال جولِ ی «اٍ سٍص گزضتِ اص سوت خَد استیفا داد» چیست؟با رکش دلیل آى سا اصالح ًواییذ.
صیش لوات دسست خظ بکطیذ( .اًضباط  ،اًظباط)(-دیذُ گاى  ،دیذگاى)(-بحبَحِ  ،بْبَحِ)(-هضبَس ،
هزبَس)
 -15دس گشٍُ کلوات صیش چْاس غلظ ٍجَد داسد  ،ضکل اهالیی دسست آًْا سا بٌَیسیذ.
ّضاّض ٍ غشیَ – چاق ٍ ثویي – سب الٌَع ٍجاحت – صشافت عبغ – سفش ٍ حضش – سغَت سلغٌت –
سذسالوتآلْیي ضیشاصی

