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 گؽیٍَ ی مضیش را اٌحعاب کٍیغ. پ
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 .ةَ ؿّاالت زیؼ پاؿط کّجاه دُیغ  ت

 انف( دو ٌيٌَّ ؿّال غیؼفـهفی ىذال ةؽٌیغ.

 

 ب( ))ىػؼفث قٍاؿی(( ةَ چَ چیؽی ىی پؼدازد ؟

 ج( واژه ))فیهـّف(( اونیً ةار در زىان چَ کـی ةَ کار رفث؟

 قّد، ةَ آن چَ گفحَ ىی قّد؟د( وكحی واژه ))فهـفَ(( ةا یکی از غهّم جؼکیب 

 ه( چَ کـی اونیً ةار درةاره ))وصغت اضغاد(( ؿعً ةَ ىیان آورده اؿث؟

 ؟و( وكحی از یک پـؼةچَ ةپؼؿیو))جّپث کساؿث(( و او زّاب دُغ))ىی داٌو(( در واكع چَ كـيحی از فهـفَ را ٌكان ىی دُغ
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 جّضیش دُیغ. ىػؼفث قٍاؿی از چٍغ ظؼیق ةاغخ پیكؼفث غهّم اىؼوزه قغه اؿث؟ د( 
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و او چگٌَّ ایً اجِام را رد کؼد؟ ه( اجِام وارده ةَ ؿلؼاط در دادگاه آجً چَ ةّد؟   
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 ؟ُایی را ةَ کار ةؼد ةؼای اونیً ةار چَ واژهس یان ةَ چَ چیؽی ىػحلغ ةّدٌغ و فیذاغّرو( فیذاغّر 
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 دُیغ.ح( ؿؼگػقث واژه ))فهـفَ(( را از اةحغا جا اٌحِا کاىم جّضیش  
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 )فلط ٌام ةتؼیغ( ن( در جيغن ایؼان و ٍُغ ةاؿحان چَ کحاب ُا و اغحلاداجی در ةاب فهـفَ مضتث کؼده اٌغ؟ 
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