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 شرح سوال ردیف

                                                                                                                               نادرست             درست           درستی یا نادرستی سواالت زیر را مشخص کنیذ.                                         1

 الف(تؼذ اص غالت، هْن تشیي هٌثغ غزایی، حثَتات ٍ هحصَالت جالیضی است. 

 ب(تیشتش هٌاتغ ًفتی ایشاى دس غشب ٍ شوال غشتی کشَس ػضیضهاى ٍجَد داسد.  

 ج( لغت استؼواس تِ هؼٌای تخشیة ٍ ًاتَدی است. 

 د( خشهشْش دس پایاى ػولیات تیت الومذع آصاد شذ. 
 جاّای خالی گضیٌِ ّای صیش سا تکویل کٌیذ. 2

 ...... تِ ػٌَاى ػَاهل طثیؼی هَثش دس کشاٍسصی است.ٍ ...................... الف(ػَاهل ............................ ٍ ................................. 

 ّایی ّستٌذ کِ ها اص طشیك دسیای خضس تا آى ّا استثاط داسین........... ٍ آرستایجاى کشَسٍسیِ، ...................، سب(تشکوٌستاى 

 ج( اًثاس ًفت جْاى لمة .................................... است. 

 .َدُ استد(تیشتش ًفَر ٍ دخالت تیگاًگاى دس کشَس ها دس دٍسُ ی حکَهت ّای ............................ ٍ ............................... ت 
 صحیح تشیي گضیٌِ سا تشای سَاالت صیش اًتخاب کٌیذ.)*;سَال( 3

 *کذام یک اص گضیٌِ ّا هشاحل تصوین گیشی سا تِ شکل صحیح ًشاى هی دّذ. 

 الف(تشسسی ساُ حل ّا             پیش تیٌی ًتایج               اًتخاب تْتشیي ساُ 

 ب(خَب پشع ٍ جَ کشدى              فکش کشدى               اًتخاب تْتشیي ساُ 

 اًتخاب تْتشیي ساُ ٍ آصهایش آى         ج(خَب فکش کشدى ٍ پشع ٍ جَ کشدى              تشسسی ساُ حل ّا 

 اًتخاب              اًتخاب تْتشیي ساُ د( خَب فکش کشدى ٍ پشع ٍ جَ               تشسسی ساُ حل ّا ٍ پیش تیٌی ًتایج ّش 

 * کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش جضیی اص هشاکض ػلوی جْاى اسالم هحسَب ًوی شَد. 

 د(داًشگاُ ٍ کتاب خاًِ   ج(هکتة خاًِ                 الف( ًظاهیِ                          ب(سصذخاًِ                       

 ....... هکاى هٌاسثی تشای گزساًذى اٍلات فشاغت ًیست. *گضیٌِ....... 

 الف( کَچِ ٍ خیاتاى               ب(تَستاى ّا                    ج(اسدٍگاُ ّا                   د(تاشگاُ ٍ سالي ّای ٍسصشی 

 *کشَس ایشاى تا کذام یک اص کشَس ّا هشص صهیٌی ًذاسد؟ 

 د(آرستایجاى   الف( ػشاق                  ب(ػشتستاى                  ج(تشکوٌستاى          

 
 تِ ًظش شوا چشا تصوین گیشی کاس هْوی است؟ 4
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 شرح سوال ردیف

 دٍ تفاٍت ػوذُ صساػت ٍ تاغذاسی سا تٌَیسیذ. 5

 تٌَیسیذ چِ ًکاتی سا سػایت هی کٌیذ.اگش تخَاّیذ یک تشًاهِ سٍصاًِ هتؼادل تشای خَد  6

 تِ ًظش شوا چشا ًَع پَشش ٍ لثاع هشدم دس ًماط هختلف کشَسهاى تا ّن هتفاٍت است؟ 7

 هَسد(2تِ ًظش شوا ػلت اص تیي سفتي هَجَدات ٍ هاّی ّای دسیاّای ایشاى چیست؟) 8

 تاالیی داسد؟تِ ًظش شوا چشا ًِ گفتي تِ ػٌَاى یکی اص آداب دٍستی اّویت تسیاس  9

 
 تِ ًظش شوا دس کشَس ها کذام یک اص اًشطی ّای ًَ تیشتش لاتل استفادُ است.ًحَُ استفادُ ٍ هَاسد کاستشد آى سا تَضیح دّیذ. 11

تِ خاًَادُ ٍ ّوشاّاى خَد تَصیِ هی کٌیذ کِ تِ هیذاى اهام تشٍیذ، چَى شوا  شوا دس سفش ایشاًگشدی خَد تِ اصفْاى سسیذیذ. 11

تخش ّای آى آشٌا شذیذ ٍ آى سا تشای خاًَادُ ٍ ّوشاّاى تؼشیف هی کٌیذ.تَضیحات  کتاب دسسی خَد تا ٍیظگی ّای ٍدس 

 تخش ّای آى تٌَیسیذ.یکی اص خَد سا دس هَسد 

 

 کٌیذ. خاًَادُ شوا تشای اٍلیي تاس خشیذ لثاع ػیذتاى سا تِ خَدتاى ٍاگزاس هی کٌٌذ.تشای خشیذ لثاع تِ چِ ًکاتی تَجِ هی 12

 تا تَجِ تِ آًچِ اهسال آهَختیذ،تغییش ٍ تحَل دس اسٍپا چٌذ ػاهل داشت؟آى ّا سا ًام تشدُ ٍ یکی سا تِ دلخَاُ تَضیح دّیذ. 13

 هَسد اص ػلت ّای حولِ ًظاهی ػشاق تِ ایشاى سا تٌَیسیذ. 14

 : آموزگار توصیفی نظر
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