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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 تث٣ٙ٥ :٣ٙ٤ٚ پزتٛ، رٚضٙا٣٤ :فزٚؽ

 چارٜ ا٘ذ٤ط٣، پا٤اٖ وار :تذت٥ز س٣ٙ٥ٍٙ در رفتار، ٚلار ٚ استٛار٢ :ٔتا٘ت

 ادرانآٌا٣ٞ،  :ضؼٛر ا٘ذ٤ط٥ذٖ، فىز وزدٖ :تأُٔ

 تثا٣ٞ، فساد، پزاوٙذ٣ٌ، تفزق :خُّ ٘اتٛد ضذٖ، ٞالن ضذٖ :تّف وٙذ

 خ٥زا٘ذ٤ط٣ :ٔػّحت ٞا، سزٌذضت، وارٚ تار ٞا، ٚضغ حاَ :احٛاَ

 دٚاْ، س٘ذ٣ٌ :تما غ٥ٍٕٗ :ا٘ذٚٞٙان

 تّٙذ پا٤ٝ، تّٙذ ٔزتثٝ :تؼا٣ِ سار٢ وزدٖ، حاِت دػا ٚ اِتٕاس :تضزع

 ضزٔسار٢خجاِت،  :ح٥ا ٥٘اس :حاجت

 تشرٌٛار، ضزافتٕٙذ، تا اغُ ٚ ٘سة :ضز٤ف تس٥ار، افشٖٚ :س٤ادٜ

 اعاػت وٙٙذٜ، فزٔاٖ تزدار :ٔغ٥غ آ٤ذ، ت٥ا٤ذ :آ٤ٛ

 ٌٙاٞاٖ، جٕغ ٔؼػ٥ت :ٔؼاغ٣ ٔماْ، رتثٝ، درجٝ :ضأٖ

 آفز٤ٙص، فغزت :خّمت ٣ٍٕٞ، ٍٕٞاٖ، ٕٞٝ :ج٥ٕغ

 ٔحثت تٝ ٘شد٤ىاٖپ٥ٛ٘ذ تا خ٤ٛطاٖ،  :غّٝ رحٓ ت٥ٙٛا٤اٖ، فمزا :ٔساو٥ٗ
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس ها و عبارت بیت معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 حك ا٘ذر ٢ٚ س پ٥ذا٣٤ است، پٟٙاٖ  جٟــــاٖ، جّٕٝ، فزٚؽ ر٢ٚ حك دادٖ

ٞا جّٜٛ وزدٜ ٚ آضىار است وٝ ٔا اس فزط آضىار تٛدٖ خذا  خذا آٖ لذر در آفز٤ذٜ. ا٢ اس ٘ٛر ا٣ِٟ است ١ٕٞ جٟاٖ جّٜٛ

 .تٛا٥٘ٓ اٚ را تث٥ٙ٥ٓ ٣ٕ٘

 آٖ  اس ٥ٌز ػثزت پس،. ا٘ساٖ خّمت وزدٖ ٤اد تٝ ٔفضُ، ا٢ وٙٓ ٣ٔ اتتذا

 .پس اس آٖ ػثزت ت٥ٍز. وٙٓ ا٢ ٔفضُ اس ٤ادآٚر٢ آفز٤ٙص ا٘ساٖ ضزٚع ٣ٔ

 ا٘ذ  ضذٜ آفز٤ذٜ حاجت٣ ٚ ٞذف٣ تزا٢ ٤ه ٞز وٝ آٟ٘ا تذت٥ز ٚ تذٖ اػضا٢ ١ٕٞ در ٔفضُ، ا٢ وٗ تفىز

 .ا٘ذ فز٤ذٜ ضذٜ درتار٠ تٕاْ اػضا٢ تذٖ ٚ تذت٥ز ٚ ا٘ذ٤ط١ آٟ٘ا فىز وٗ وٝ ٞز ٤ه اس ا٤ٗ اػضا تزا٢ ٞذف ٚ ٥٘اس٢ آ ا٢ ٔفضُ،

 دارد، لذرت ٚ ػّٓ وٝ ٤ٌٛٙذ اٌز ٘ٝ؟ ٤ا وارٞا ا٤ٗ تز دارد لذرت ٚ ػّٓ ٥٤ٌٛذ، ٣ٔ ضٕا وٝ عث٥ؼت ا٤ٗ آ٤ا وٝ ا٤طاٖ اس تپزس

 وٝ ٤ٌٛٙذ اٌز ٚ ٥٘ست؛ ارادٜ ٚ ضؼٛر را عث٥ؼت وٝ است ٔؼّْٛ س٤زا ا٘ذ؛ وزدٜ ٘اْ «عث٥ؼت» را اٚ ٚ آ٘ذ ضذٜ لائُ خذا تٝ پس

  .ضٛد ٣ٕ٘ غادر ضؼٛر، ت٣ عث٥ؼت اس وارٞا ا٤ٗ وٝ است ٔؼّْٛ پس ٥٘ست، ارادٜ ٚ ػّٓ را عث٥ؼت

٥٤ٌٛذ دا٘ص ٚ لذرت ٚ تٛا٘ا٣٤ تٝ  دٞٙذ، تپزس وٝ آ٤ا ا٤ٗ عث٥ؼت وٝ ضٕا ٣ٔ اس آٟ٘ا وٝ وار اػضا٢ تذٖ را تٝ عث٥ؼت ٘سثت ٣ٔ

ا٘جاْ ا٤ٗ وارٞا را دارد ٤ا خ٥ز؟ اٌز آٟ٘ا جٛاب دٞٙذ وٝ ػّٓ ٚ لذرت ا٘جاْ ا٤ٗ وار را دارد پس تٝ ٚجٛد خذا الزار دار٘ذ ٚ فمظ 

ا٢ ٚجٛد ٘ذارد ٚ اٌز ت٤ٍٛٙذ  ا٘ذ، س٤زا ٔؼّْٛ ٚ آضىار است وٝ تزا٢ عث٥ؼت ضؼٛر ٚ احساس ٚ ارادٜ ٟ٘ادٜ ظاٞزاً آٖ را عث٥ؼت ٘اْ

 . آ٤ذ ضؼٛر تٝ ٚجٛد ٣ٕ٘ ضٛد وٝ ا٤ٗ وارٞا اس عث٥ؼت ت٣ ا٢ ٚجٛد ٘ذارد پس ٔؼّْٛ ٣ٔ وٝ تزا٢ عث٥ؼت ػّٓ ٚ ارادٜ
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  .وٙذ تّف را آد٣ٔ وٝ ٘طٛد جٕغ دَ در حزارت آ٘ىٝ تزا٢

 .تزا٢ آ٘ىٝ دٔا٢ تذٖ ٚ لّة تاال ٘زٚد ٚ تاػث اس ت٥ٗ رفتٗ ا٘ساٖ ٘طٛد

اٌز اس ! اٚ وارٞا٢ ٚ س٘ذٌا٣٘ ٚ أٛر در ضذ ٣ٔ داخُ ٞا خُّ چٝ ٚ اٚ حاَ تٛد چٍٛ٘ٝ داضت، ٣ٕ٘ را حافظٝ ٞا لٜٛ ا٤ٗ اس اٌز

 .رس٥ذ ٘ذ٣ٌ تٝ اٚ ٣ٔٞا٣٤ در س وزد، حاَ ٚ رٚس ا٘ساٖ چٍٛ٘ٝ تٛد ٚ چٝ آس٥ة ٥٘زٚٞا حافظٝ را خّك ٣ٕ٘

 را چٙذ أز٢ دا٘ستٗ آد٣ٔ، اس است وزدٜ ٔٙغ ٚ آٟ٘است در اٚ د٥٘ا٢ ٚ د٤ٗ غالح آ٘چٝ آد٣ٔ تٝ ػ٥ّٓ خذاٚ٘ذ است دادٜ پس،

خذاٚ٘ذ آٌاٜ آ٘چٝ را وٝ غالح د٤ٗ ٚ د٥٘ا٢ ا٘ساٖ در آٖ است، تٝ اٚ دادٜ است ٚ آٟ٘ا  دا٘ستٗ ٥٘ست اٚ عافت ٚ ضأٖ در وٝ

 .عالت دا٘ستٗ آٖ را ٘ذارد، اس دا٘ستٗ آٖ ٔٙغ وزدٜ استآ٘چٝ را وٝ 

 .چٖٛ ا٘ساٖ تٝ آب ت٥طتز اس ٘اٖ ٥٘اس دارد٘اٖ  تٝ احت٥اج اس است ضذ٤ذتز آب، تٝ احت٥اج را آد٣ٔ چٖٛ وٝ س٤زا

 اٚ  ٘شد وزد ٣ٔ تضزع ٚ خذا تزا٢ وزد ٣ٔ تٛاضغ چ٥ش چٝ تٝ ٚ را ٌٙاٞاٖ تزن چ٥ش چٝ تٝ رس٥ذ، ٣ٕ٘ درد٢ ٞزٌش را آد٣ٔ اٌز

وزد ٚ افتاد٣ٌ  رفت ٚ تا چٝ اتشار٢ تٝ درٌاٜ خذا سار٢ ٣ٔ وزد، چٍٛ٘ٝ ٌٙاٞا٘ص اس ت٥ٗ ٣ٔ اٌز ا٘ساٖ درد را احساس ٣ٕ٘

 .ٕ٘ٛد ٣ٔ

 ٚ وٙذ ٣ٔ خضٛع ضذ، دچار درد٢ تٝ وٝ را وس٣ ت٣ٙ٥ ٣ٕ٘ ٔساو٥ٗ؟ تٝ ٕ٘ٛد ٣ٔ غذلات ٚ ٔزدْ تٝ وزد ٣ٔ ٟٔزتا٣٘ چ٥ش چٝ تٝ

 ٞز در ػ٥ّٓ حى٥ٓ وٝ ت٣ٙ٥ ٣ٕ٘ پس غذلٝ؟ دادٖ تٝ ٌطا٤ذ ٣ٔ دست ٚ وٙذ ٣ٔ ػاف٥ت عّة ٚ آٚرد ٣ٔ ر٢ٚ خذا درٌاٜ تٝ

 ٥٘ست؟ آٖ در خغا راٜ ٚ است حىٕت ٔٛافك ٕٞٝ آٚردٜ، ػُٕ تٝ آ٘چٝ أز٢،

٤ه درد٢ دچار ت٣ٙ٥ وس٣ را وٝ تٝ  داد؟ آ٤ا ٣ٕ٘ ٞا ٚ ٔزدْ غذلٝ ٣ٔ وزد ٚ تٝ ت٥چارٜ تا چٝ چ٥ش٢ تٝ ٔزدْ ٟٔزتا٣٘ ٣ٔ

خٛاٞذ ٚ دستص را  وٙذ ٚ اس خذا رستٍار٢ ٚ تٙذرست٣ ٣ٔ وٙذ ٚ تٝ درٌاٜ خذاٚ٘ذ راس ٚ ٥٘اس ٣ٔ ضٛد، فزٚت٣ٙ ٚ خضٛع ٣ٔ ٣ٔ

ت٣ٙ٥ وٝ خذاٚ٘ذ حى٥ٓ دا٘ا در ٞز وار٢، آ٘چٝ تٝ ٚجٛد آٚردٜ ٚ آفز٤ذٜ است  وٙٙذ؟ پس آ٤ا ٣ٕ٘ تزا٢ دادٖ غذلٝ ٚ وٕه تاس ٣ٔ

 حىٕت ٚ دا٘ص است ٚ ٥ٞچ راٜ خغا ٚ اضتثا٣ٞ در وارٞا٢ خذا ٚجٛد ٘ذارد؟ ٣ٍٕٞ ٔٛافك ٚ ٕٞزاٜ

 .وزدْ حٕذ را خذا ٚ ضذ حاغُ ٔزا ٔؼزفت اس آ٘چٝ تٝ تزٌطتٓ خٛضحاَ ٚ ضاد ٔٗ پس

 .خذا را ضىز وزدْ. پس ٔٗ ضاد ٚ خٛضحاَ تزٌطتٓ ٚ تٝ خاعز آ٘چٝ اس ضٙاخت ٚ آٌا٣ٞ تٝ دست آٚردْ
  

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ارزیابیخود  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٞست٣ تا٤ذ تذا٣٘ وٝ اٚ س٤ادٜ اس ا٤ٗ سخٙاٖ ( ع)اٌز اس ضاٌزداٖ جؼفز تٗ ٔحٕذ تٛد؟ چٝ ٔفضُّ تٝ ٌٕزاٜ ضخع پاسخ: 1سٛاَ

 .ٔا را ض٥ٙذٜ ٚ تا ٔتا٘ت جٛاب ٌفتٝ است، ِذا تٛ ٞٓ ضا٤ستٝ تا ٔا سخٗ تٍٛ

 .و٥ٙذ ت٥اٖ را آٟ٘ا ٞا٢ ضثاٞت ٚ و٥ٙذ ٔما٤سٝ...(  ٕٞٝ آفز٤ٙص) اَّٚ درس تا را درس ا٤ٗ: 2سٛاَ

ٞا٣٤  ا٤ٙىٝ ٞز ٘ؼٕت٣ وٝ خذا تٝ ٔا دادٜ ٚ آفز٤ذٜ است تزا٢ ضىزٌشار٢ است، ٘ؼٕت. آ٘ذ ٞزدٚ ٚجٛد خذا ٚ ٘ثٛت را ت٥اٖ ٕ٘ٛدٜ

 .ساسد وٝ ٔا را تٝ ػظٕت ٚ تشر٣ٌ خذاٚ٘ذ رٕٖٞٙٛ ٣ٔ

 تخط٥ذ؟ ٞا ا٘ساٖ تٝ را ا٘ذ٤ط٥ذٖ ٚ تفىّز ٘ؼٕت تشري، خذاٚ٘ذ چزا: 3سٛاَ

ت٥ٙذ٤ط٥ٓ وٝ خذاٚ٘ذ ٞز ٤ه را تزا٢ چٝ وار٢ خّك . ٞا فىز و٥ٙٓ تا در آ٘چٝ آفز٤ذٜ ا٘ذ٤طٝ و٥ٙٓ ٚ تٝ حىٕت ٚ ٞذف آفز٤ذٜ

فىز و٥ٙٓ ٚ تػٛر ... ٞا٣٤ ٔا٘ٙذ ٤ادآٚر٢، فزأٛض٣ ٚ درتار٠ ٥٘زٚٞا٣٤ وٝ خذاٚ٘ذ در ٚجٛد ا٘ساٖ خّك وزدٜ ٚ ٘ؼٕت. وزدٜ است

  .افتاد ٞا ٘ثٛد٘ذ چٝ اتفال٣ ٣ٔ ٗ آفز٤ذٜو٥ٙٓ وٝ اٌز ا٤

وزد ٚ وس٣  افتاد؟ اٌز ح٥ا ٘ثٛد، ٥ٞچ وس ٟٕٔا٘ذار٢ ٚ ٚفا٢ تٝ ػٟذ ٣ٕ٘  ح٥ا را ٘ذاضت٥ٓ چٝ اتفال٣ ٣ٔ  اٌز ٘ؼٕت: 4سٛاَ

تزخ٣ اس ٔزدْ اٌز اس ٤ىذ٤ٍز ضزْ . وزد٘ذ ٞا ٥٘ش دٚر٢ ٣ٕ٘ وزد٘ذ ٚ اس تذ٢ ٔزدْ ٥٘ى٣ ٣ٕ٘. وزد ٥٘اسٞا ٔزدْ را تزآٚردٜ ٣ٕ٘
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ٞا٢ ٔزدْ را پس  وزد٘ذ ٚ أا٘ت آٚرد٘ذ ٚ غّحٝ رحٓ ٚ احساٖ تٝ خ٤ٛطاٖ ٣ٕ٘ ٣ٕ٘ وزد٘ذ حك پذر ٚ ٔذر را ٥٘ش تٝ جا٢ ٣ٕ٘

 .وزد٘ذ داد٘ذ ٚ تزن ٔؼاغ٣ ٣ٕ٘ ٣ٕ٘
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٞا٢ اسال٣ٔ، حفظ ٚ ٌستزش رٚاتظ  در ا٘ذ٤طٝ .و٥ٙذ غّٝ رحٓ ٚ احساٖ تٝ خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ، تا ٤ىذ٤ٍز ٌفت ٚ ٌٛ درتار٠: 1سٛاَ 

لغغ رحٓ تاػث لغغ رحٕت ( ظ)فا٣ّ٥ٔ ٚ ارتثاط غ٥ٕٕا٘ٝ تا خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ ا٥ٕٞت٣ تس٥ار دارد تا آ٘جا وٝ تٝ فزٔٛد٠ پ٥أثز

خٓ ٔحثت ٞا را دٚر ٚ ت ٞا را پاتزجا و٥ٙٝ دٚست٣. ضٛد در ضٕٗ د٤ذار تا خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ تاػث ا٘س ٚ اِفت ت٥طتز ٣ٔ. ضٛد ا٣ِٟ ٣ٔ

 . وارد در دِٟا ٣ٔ

تحث و٥ٙذ ٚ ٘ت٥جٝ را تٝ « خذاٚ٘ذ ا٘ساٖ را آفز٤ذ ٚ تٝ اٚ ٘غك ٚ ت٥اٖ آٔٛخت»:«اِزحٕاٖ»درتار٠ آ٤ات دٚ ٚ سٝ سٛر٠ : 2سٛاَ

 .والس ٌشارش د٥ٞذ

تزضٕزدٜ ٚ ٞا٢ ٔاد٢ ٚ ٔؼ٢ٛٙ را  ا٤ٗ سٛرٜ وٝ ػزٚس لزآٖ ِمة ٌزفتٝ است ا٘ساٖ را ٔٛرد خغاب لزار دادٜ است ٚ ٘ؼٕت

٘غك ٚ ت٥اٖ ٚ آفز٤ٙص ا٘ساٖ وٝ اس در آ٤ات دٚ ٚ سٝ ٥٘ش خذاٚ٘ذ تٝ آٔٛختٗ  .ٞا را فزأٛش ٘ى٥ٙذ فزٔٛدٜ وٝ ا٤ٗ ٘ؼٕت

تز٤ٗ ٘ؼٕت است اضارٜ وزدٜ ٚ  در ٚالغ اتتذا تٝ تؼ٥ّٓ لزآٖ وٝ ٘خست٥ٗ ٚ ٟٔٓ. ٞا٢ ا٣ِٟ ٞستٙذ اضارٜ دارد ٟٕٔتز٤ٗ ٘ؼٕت

 .٤ٙص ا٘ساٖ آٚردٜ استحت٣ آٖ را لثُ اس خّمت ٚ آفز
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

فزٚؽ، در ضٕٗ، ٔفضُ، غالح، ضأٖ، تأُٔ، تضزؽ، . دٜ ٚاصٜ را وٝ ارسش أال٣٤ دار٘ذ، اس ٔتٗ درس ت٥ات٥ذ ٚ ت٤ٛٙس٥ذ: 1سٛاَ 

 ...ٔؼزفت، خضٛع، تٛاضغ، ٔؼاغ٣، جزاحت ٚ

 .ٔطخع و٥ٙذٞا٢ س٤ز را تخٛا٥٘ذ ٚ ل٥ذٞا٢ آٖ را  جّٕٝ: 2سٛاَ 

 .وار٢ ٘ذارْ فؼالًٔٗ ( ب                                        .تا ٔا سخٗ تٍٛ ضا٤ستٝتٛ ٞٓ ( اِف

 .تز٘ذٜ ضذ دٚتارٜٕٞا٤ٖٛ ( د                                                غا٤ة تٛد د٤زٚسٔحٕذ چزا ( ج

 .ٔتٗ درس، در ٤ه تٙذ ت٤ٛٙس٥ذت٥ت س٤ز را تخٛا٥٘ذ ٚ ارتثاط آٖ را تا  :3سٛاَ 

 وٝ ٞز چ٥ش٢ تٝ جا٢ خ٤ٛص ٥٘ىٛست  جٟاٖ چٖٛ سِف ٚ خاَ ٚ خظ اتزٚست

ٔثالً اٌز . جٟاٖ ٥٘ش ٔثُ اػضا٢ تذٖ ا٘ساٖ است ٚ اٌز در آفز٤ٙص خٛد دلت و٥ٙٓ، ٞز چ٥ش٢ در جا٢ خٛدش خٛب است

افتاد پس لغؼاً خذاٚ٘ذ تٝ ٞز چ٥ش٢ ػ٥ّٓ ٚ  اتفال٣ ٣ٌٔزفت ٚ دٞاٖ ر٢ٚ ضىٓ ٤ا ٔٛارد د٤ٍز چٝ  ٞا تاال٢ سز لزار ٣ٔ چطٓ

 .حى٥ٓ است
 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪« مالیك از افسون تو قدر» بوَدمعنی ابیات شعر خوانی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 وـــــش اٚ  ٌـــزْ است تاسار ٔحثت  دِـــ٣ د٤ــــزْ خـــــــز٤ذار ٔحثت

 ٔـــحٙت ٚ تـــار ٔحثت س پــــٛدِ   ِثاســ٣ دٚخـــتٓ تز لـــــــأت دَ

 .ٚ اس ا٤ٗ دَ است وٝ تاسار ٔحثت ٚ دٚست٣ ٌزْ ٚ پز رٚ٘ك است. خذا٤ا، د٣ِ دارْ وٝ خٛاستار ٚ خٛاٞاٖ ٔحثت است* 

 .ِثاس٣ وٝ تا تار ٚ پٛد ٔحثت تافتٝ ضذٜ است. اْ تزا٢ دِٓ ِثاس٣ تٝ ا٘ذاسٜ دٚختٝ* 
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 جدیدتریه ومًوه سًاالت امتحاوی ي کاربرگ های آمًزشی

 

 تــــَٛد ٚغُ ٔٛ ٚ ٞجزا٘ٓ اس دٚست  تـــَٛد درد ٔــــٛ ٚ دٔا٘ـــٓ اس دٚست

 جذا ٞـــزٌش ٘ـٍزدد جا٘ٓ اس دٚست  اٌـــز لػـــــاتٓ اس تٗ ٚاوــزٜ پٛست

 .است( دٚست)ٚغُ ٚ دٚر٢ ٔٗ ٥٘ش اس ٔؼطٛق. است( ٤ار)درد ٚ درٔاٖ ٔٗ ٞز دٚ اس جا٘ة ٔؼطٛق* 

 .ضٛد ٣ٕ٘حت٣ اٌز لػاب اس تٗ ٔٗ پٛستٓ را جذا وٙذ ٞزٌش جا٘ٓ اس دٚست جذا * 

 تذ٤ــذْ لــثز دِٚتـــٕٙذ ٚ در٤ٚص  تٝ لــــثزستاٖ ٌـذر وزدْ وٓ ٚ ت٥ص

 ٘ـــٝ دِٚتــٕٙذ تزدٜ ٤ه وفٗ ت٥ص  ٘ٝ در٤ٚــص ت٣ وـــفٗ در خان رفتٝ

 .وٓ ٚ ت٥ص در لثزستاٖ ٌطتٓ ٚ لثز ثزٚتٕٙذ ٚ فم٥ز را د٤ذْ* 

 .ثزٚتٕٙذ ت٥طتز اس ٤ه وفٗ تا خٛد تزدٜ استوفٗ در خان دفٗ ضذٜ است ٘ٝ  ٚ ف٥ٕٟذْ وٝ ٘ٝ فم٥ز ت٣* 

 ٔغ٥غ ٘فس ٚ ضـــ٥غا٣٘ چٝ حاغُ  دال غـــافُ س سثــحا٣٘ چـــٝ حاغُ

 دا٘ــ٣ چٝ حاغُ تٛ لذر خــٛد ٣ٕ٘  تــــَٛد لـــذر تٛ افـــشٖٚ اس ٔال٤ــه

ٚ اس ا٤ٙىٝ فزٔا٘ثز ٘فس أارٜ ٚ ض٥غاٖ  تز٢ ا٢ ٣ٔ خثز٢ چٝ فا٤ذٜ خثز٢، اس ا٤ٗ ت٣ ا٢ دَ، چزا اس خذاٚ٘ذ پان ٚ ٔٙشٜ ت٣* 

 تز٢؟ ا٢ ٣ٔ ٞست٣، چٝ استفادٜ

 .ا٢ دارد دا٣٘، چٝ فا٤ذٜ تٛ لذر ٚ ٔٙشِت ٚ ارسش خٛدت را ٣ٕ٘. ٞاست ارسش ا٘ساٖ تاالتز اس ارسش فزضتٝ* 

 جٟـــاٖ تا ا٤ٗ فــــزاخ٣، تًٙ آ٤ٛ  ٔىـــٗ وار٢ وـــٝ تز پا، سٙـٍت آ٤ٛ

 تٛ ٤ٚــــ٣ٙ ٘ـا١ٔ خٛد، ٘ٙـــٍت آ٤ٛ  ٛا٘اٖ ٘أٝ خٛا٘ٙذچـــٛ فــزدا ٘أـٝ خ

 .تٝ ٚجٛد آ٤ذ ٚ جٟاٖ تا ا٤ٗ ٚسؼت ٚ تشر٣ٌ تزا٢ تٛ تًٙ ٚ تار٤ه تاضذ( ٔطىال)وار٢ ا٘جاْ ٘ذٜ وٝ در ٔماتُ پا٤ت سًٙ* 

 .را تث٣ٙ٥ ٚ خجاِت تىط٣خٛا٘ٙذ، تٛ ٘ا١ٔ خٛد  وٙٙذ ٚ ٘ا١ٔ اػٕاِت را ٣ٔ ات را تزرس٣ ٣ٔ سٔا٣٘ وٝ در رٚس ل٥أت پزٚ٘ذٜ* 
 


