
 

 آجار جذاب

 در بيستَن کتيبۀ ٍ بستان طاق ٍ بيستَن َکتيبۀ ٍ فارس استان در سعدی ٍ حافظ آرانگاى دٍ ٍ پرسپَليس آجار
 فلک قلعۀ ٍ قو شًر در (س) نعصَنٌ بانَ نرقد ٍ نشًد در فردٍسی ٍ (ع) رضا انام نرقد ٍ کرنانشاى استان
 تَليد بٌ نشًَر کرنان استان در خان گنجعلی حْهام ٍ ايالم در بلَط يای جنگل ٍ ٍالی قلعۀ ٍ آباد خْرم در االفالک
 قالی ٍ پستٌ

 آن در ٍ است فرينگی ٍ تاريخی آجار ٍ جْذاب نناطق از بسياری بٌ نشًَر ٍ جًان زيبای کشَريای از ايران
 .نی کند جذب جًان يهۀ از را گردشگران کٌ دارد ٍجَد دستی صنايع

ٌ ای قابل رشد اخير سال يای در ايران  گردشگری از نی تَاند ايران .است بَدى شايد گردشگری در را نالحظ
 گذراندن برای عالی سرزنينی را ايران گردشگران، برخی .بياٍرد دست بٌ نفت از پس را عظيهی جرٍت

 .نی بينند تعطيالت

 است؛ کردى اقدام جًانی نيراث ليست در ايران تاريخی ٍ فرينگی نناطق ٍ شًريا جبت بٌ يَنسکَ سازنان
 .کند نی جذب خَد سَی بٌ را گردشگران از بسياری ايران زيرا
 
ٌ يای ٍ آجار از  :ايران تاريخی نشان



 

 ٍ شَشتر آبشاريای ٍ            
 بزرگ از صدر علی غار ٍ جًان در ناندار دانشهند سينا ابن نرقد ٍ خَزستان در (ع) پيانبر دانيال آرانگاى
 در را آن يَنسکَ جًانی سازنان کٌ اصفًان در تاريخی ساختهان يای ٍ يهدان در جًان آبی غاريای ترين
 خاطر بٌ نازندران دريای ساحل بر گانٌ سٌ شهالی يای استان اْنا .است کردى جبت جًانی نيراث ليست
ٌ ای گَيی ٍ يا پستال کارت برای نناسب آنًا .اند جالب زيبايشان اندازيای چشو  .اند بًشت از تْک

 

 
 يستيو، بزرگ کتابی نَشتن بٌ ناگزير ايران در گردشگری جاذبۀ دارای نناطق برشهردن برای                

 :کنيو نی ذکر را آنًا از ديگری بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٍ است جًان دار سقف بازار ترين بزرگ کٌ نشًَرش بازار ٍ تبريز صحرايی اش، نناطق ٍ شيرينيجات ٍ يزد
 در حْرا جنگل ٍ زعفران سرخ طالی شًر قائن شًر ٍ .دارد ٍجَد طال ٍ فرش فرٍش برای ٍسيع جايی آن در

 سلطانْيٌ گنبد نريَان، در زريبار درياچۀ نًاباد، در سًَالن غار ٍ چابًار، بندر ای صخرى ساحل ٍ قشو جزيرۀ
 در يا چشهٌ ٍ يا جنگل آبشاريا، رٍديا، ٍ تًران در نيالد برج ٍ رشت نزديک رٍستايی نَزۀ زنجان، در

 ٍ بجنَرد شًر در قارداش بش جنگل ٍ خلخال ٍ اسالو شًر دٍ نيان گردشگری راى ٍ شًرکرد ٍ ياسَج
ع .ديگر ننطقۀ يزاران ٍ بَشًر در دلَاری نَزى الهَت، قلعۀ اراک، بازار شايرٍد، در ابر جنگل َْ  ايران آجار تن

  تشَيق جْذابش طبيعت ٍ آجار زيبايی ديدن برای ايران بٌ سفر بٌ را گردشگران ايهن، ٍضعْيت استقرار ٍ
 .نی کند



 

 َکًف علی صدر

 نن الْسیاَحة

 ساحة نقش جًان

 الصناعات اليدٍَية

 َبَلٓد الَذَيّب األَحهر

 في إيالم

 اسو غاری کٌ از طَالنی ترین غاريای آبی جًان است؟
 

 ایران بعد از نفت از چٌ چیزی نی تَاند جرٍتی بٌ دست آٍرد؟
 

 .بنایی از بنايای تاریخی اصفًان را بنام ببر

 
 کدام صنعت ایرانی گردشگران را از ير جای جًان جذب نی کند؟

 
 لقب شًر قائن چیست؟

 
 قلعۀ ٍالی در کجا قرار دارد؟

 نعرب نعرب نعرب نعرب نعرب نعرب نبنی نبنی نبنی نبنی نبنی

 فاعل ٍ نرفَع

 نبنی

 صفت ٍ نجرٍر فعل نًی ٍ نجزٍم نفعَل ٍ ننصَب

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :ُندیرِ 
 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: ٍاّقِف 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :َالَلَنُ 
ِدیُ  ًَ  خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ُن

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :َآلَحلیُب 
 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: َنهلَءِ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :آلُعْهالُ 
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: باَب 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ :العاّقلُ 
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: َقَلَ 



 

 نفعَل ٍ نبنی: ىُ  نضاف الیٌ ٍ ننی: َک  نبتدا ٍ نبنی : ذلَّک 

 .رضایت خداٍند در رضایت پدر ٍ نادر است

 .نَنن کو حرف ٍ پر کار است

 .سکَت زبان سالنت انسان است

 .انسان ضعیف درٍغ نی گَید ٍ انسان قَی راست نی گَید

 .دانش آنَزان نؤدب نزد نعلهان نحترم يستند

 .نلت دانا نلتی نَفق يستند

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 «یـ»نجرٍر بٌ 

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

نضاف الیٌ ٍ 
 نجرٍر بٌ کسرى

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع 
 «ٍاٍ»بٌ 

نضاف الیٌ ٍ 
 «یـ»نجرٍر بٌ 

صفت ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

صفت ٍ نرفَع بٌ 
 «ـَ »تنَین رفع 



 

 حاجي
 
 
 

 
 
 
 
 

 دارٍيای این ٍ ندارم، نسخٌ ببخشيد،
 .نی خَايو را برگٌ در شدى نَشتٌ

 
 
 

 
 ندارید؟ آیا چرا،

 
 

 دارٍفرٍش جناب نتشکرم خیلی
 

 
 .نی خرم کارٍان در دٍستانو برای را آنًا

 (در دارٍخانٌ)گفت ٍ گَيا 

ٌ دار  (فرٍش دارٍ) دارٍخان
 
 
 
 
 
 

 :بدى نن بٌ را برگٌ
 قرص يای سردرد، برای نسکن قرص يای باند، دناسنج،

 برای پهاد بًداشتی، پنبۀ آنپی سلین، کپسَل آرام بخش،
 آنپی سیلین تَ بٌ انا ندارد، اشکالی ...پَست حساسیت
 .نهی ديو

 
 

 .است نهنَع نسخٌ بدٍن آن فرٍش انا داریو، نٌ،
 
 

 نی خری؟ را دارٍيا این کسی چٌ برای
 
 
 

 .ديد شفا خدا



 

ٌ ای برای اطالع از درجٌ حرارت بدن ٍ يَا  .ٍسیل

 .رٍز استراحت کارنندان ٍ کارگران ٍ دانش انَزان

 ننطقۀ خشکی در کنار دریايا ٍ اقیانَس يا

ٌ يا  .ادارى ارسال ٍ دریافت نان

 .گیايی کٌ نیَۀ سفید رنگ نی ديد

 نحلی برای فرٍش دارٍيا

 دناسنج

 تعطيلی

 ساحل

 ادارى پست

 پنبٌ

 دارٍخانٌ

 الّهحرار

 ُعطَلة

 شاّطي

 َبريد

 ُقطن

 َصيَدلْية

 

 نشستند

 بنشینید

 يهنشینی کنید

 يو نشینی نی کنو خَايو نشست

 نهی نشینیو

 نشانیدند

 بنشین نهی نشینند

 بنشانید

 نی نشستند

 نی نشینو

 ننشینید

 يهنشینی کردند

 خَايند نشست

 بنشین

 شیرینی جات/   رٍستا  /   گردشگری        /    جالب     /    پَستی   /      گنبد / پتَ         

 ّجٓلدیّ 

 رائَعة  

 ُقَبة

 الْسياحيِ 

 الْريف

 .دٍستو بيهاری پَستی داشت، پس بٌ بیهارستان رفت

 .قصیدۀ جالبی از انیر شاعران، احهد شَقی خَاندم

 .زیر گنبد شاى چراغ در شًر شیراز نشستو

 .کردستان از نناطق دارای جاذبۀ جًانگردی در ایران است

 .زندگی در رٍستا بسیار زیبا است



 

 .دٍ گردشگر آنریکای نرکزی را در نَزى دیدم

 .دٍ پرستار بٌ خانهی کٌ با ناشین تصادف کردى بَد کهک کردند

 .اندٍى نؤننان در قلب يایشان است نٌ در چًرى يایشان

 .دٍ پلیس در ابتدای نیدان اٍل ایستادى اند

 .نعلو يا در جشنَارى ندرسٌ حاضر يستند

 .خلبانان از يَاپیهاییژ جنگی شان پایین آندند

 

 َأصَاَبٓت 

 نا آفَتَربٓنا

دُ  ًَ  کاَن َیٓش

 َتٓسَتّلهینَ 

 الَنسَترّجعُ 

 َأٓنّشدٓ 

 الُتٓخّبرٓ 

 َسََف َیَتَحَرکُ 

 برخَرد کرد

 نزدیک نشدیو

 شايد نی شد

 دریافت نی کنی

 پس نهی گیریو

 (شعر بگَ)بسرای 

 خبر ندى

 حرکت خَايد کرد

 ّاخَترٓعُتنَ 

 نا آعَتَذَرتا

ُض  َِ  کاَنٓت ُتَع

 َیبَتّدیُ 

 الُتریدٍنَ 

 ّادَفعَا

 التأُکلَا

 َسَیسَتطیعُ 

 اختراع کردید

 نعذرت نخَاستند

 جبران نی کرد

 شرٍع نی ّشَد

 نهی خَايید

 (بپردازید)دٍر کنید 

 نخَرید

 خَايند تَانست

 

 

 

 

 



 

 ُنَفِرَحة

 َصیَدلَیة

 ُغٓصنانّ 

 َعهََدینّ 

 ّبطاَقتانّ 

 َبَطَتینّ 

 ُنَاّطنَنَ 

 ُنَکَرنینَ 

 خاّئفات

 باّئعآت 

 َشَاّطی

 َبًاّئو

 

 

 

 

 

 

 .بايو آشنا نی شَید

 شايد يستید

 دٍر شد

 جذب کردند

 نحافظت کنید

 درس دادم

 

 

 

 

 

 



 

 .استَاری کار نردم قرار داد( ٍسیلٌ برای)خداٍند کعبٌ، بیت الحرام را 

 .آیا پاداش نیکی جز نیکی است

 .بًترین نردم کسی است کٌ بٌ نردم سَد برساند

 .تَ( بٌ ضرر)تَ ٍ رٍزی علیٌ ( بٌ نفع)رٍزی برای : رٍزگار دى رٍز است

 .زیبایی علو نشر آن ٍ نیَى اش عهل بٌ آن است

 .کشاٍرزان آبی را از چاى رٍستا استخراج کردند

 .عقل سالو در بدن سالو است

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ

 نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ نضاف الیٌ ٍ نجرٍر بٌ کسرى

 خبر ٍ نرفَع بٌ الف

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ

 نفعَل ٍ ننصَب بٌ تنَین نصب فاعل ٍ نرفَع بٌ ٍاٍ

 صفت ٍ نرفَع بٌ ضهٌ


