تسن االشحوي الشحین
آصهَى هیاى ًَتت فاسسی-پایِ ّطتن
-1لغات صیش سا هؼٌی کٌیذ:
افسَى:

سٍیایی:

ستَاس:

تکاپَ:

ّوگاى:

ًغض:

کٌِ:

هتفق:

-2کذام یک اص آسایِ ّای ادتی دس تیت صیش دیذُ ًویطَد؟
خلیل آتطیي سخي تثش تِ دٍش تت ضکي
الف)تلویح

ب)استؼاسُ

خذای ها دٍتاسُ سٌگ ٍ چَب ضذ ًیاهذی
ج)تضاد

-3کذام گضیٌِ دسست است؟
الف)آتص تثذیل تِ گلستاى ضذ ٍ حضشت هَسی خلیل اهلل ًام گشفت.
ب)خذاًٍذ تضسگ کشین است ٍلی خطا تخص ًیست.
ج)هشدم جْاى اص دسک رات ٍ حقیقت خذاًٍذ ًاتَاى ّستٌذ.
د)پشس ٍ جَ اص کاس خذاًٍذ کاسی خطا است.

د)هشاػات ًظیش

-4اتیات ٍ ػثاست صیش سا ضشح دّیذ.
الف)تطش هاٍسای جاللص ًیافت

تصش هٌتْای جوالص ًیافت

ب)ػقل ّا حیشاى ضَد کض خاک تاسیک ًژًذ

چَى تشایذ ایي ّوِ گل ّای ًغض کاهکاس

ج)چِ سٍصّا کِ یک تِ یک غشٍب ضذ ًیاهذی

چِ تغض ّا کِ دس گلَ سسَب ضذ ًیاهذی
اص گفتِ اٍ هپیچ سش سا

د)تا چطن ادب ًگش پذس سا
-5کذام گضیٌِ اضافِ تطثیْی ًیست؟
الف)سفش صًذگی

ج)هضسػِ ضوغ

ب)خلیل آتطیي سخي

د)صفحِ ّستی

ً-6ام قالة یکی اص ضؼشّای کتاب سا کِ حفظ ًوَدُ ایذ تٌَیسیذ.
-7تا قذست خیال خَد هصشاع دٍهی تشای ایي هصشاع خلق کٌیذ.
دیطة تِ خَاب دیذم تاساًی اص ستاسُ
ٍ-8اج آسایی کذام هصشاع دیذُ هیطَد؟

-9جولِ هقاتل چٌذ جضئی است؟

................................................

(کشین خطا تخص پَصش پزیش)

(هیٌا خشیذ)

-11چگًَِ هیتَاى اص صتاى ٍ ادب فاسسی پاسذاسی کشد؟

-11چشا ضاػش گفتِ(توام طَل ّفتِ سا تِ اًتظاس جوؼِ ام)تَضیح دّیذ.

-12تا استفادُ اص آسایِ تطثیِ کلوِ(صتاى فاسسی)دس جولِ ای سکي قشاس دّیذ.

ًَ-13یسٌذُ کتاب ّا کیست؟
آییٌِ ّای ًاگْاى:

جاهغ التَاسیخ:
-14هفَْم کٌایی دس کذام گضیٌِ دیذُ ًویطَد؟
الف)دلص سا تِ دسد آٍسد ب)تش دٍش تَ ًْادُ ضذُ

ج)صًذگی یک سفش است د)تشجای خَد خطکص صد

-15دٍ تیت صیش سا اص ًظش ساختاس(ضکل تیشًٍی)تشسسی کٌیذ.
الف)چِ سٍصّا کِ یک تِ یک غشٍب ضذ ًیاهذی
ب)دُ سٍص هْشگشدٍى افساًِ است ٍ افسَى

چِ تغضّای کِ دس گلَ سسَب ضذ ًیاهذی
ًیکی تِ جای یاساى فشصت ضواس یاسا!

طشاح:آقای اهیشصادُ
ًَیسٌذُ»هصطفی ػلَهی

