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 تِ تزتیة در ًذام گشیٌِ آهذُ اعت؟« تٌثیِ،هغتوغ،آیات،هیؾ»هؼٌای ٍاصُ ّای   -1

 اتز    ُ،عخٌاى ،ب( َّؽیاری،ؽًٌَذ                                      خزدهٌذی،عخٌزاى،آیِ ّا ،تاراى    الق(

 خزدهٌذی،عخي گَ،پذیذُ ّا،آعواى                                      د(آگاُ ًزدى،ؽًٌَذُ،ًؾاًِ ّا،اتزج(

 در ػثارت سیز چٌذ ؿلظ اهالیی ٍخَد دارد؟ -2

 ّوِ اس ػدایة عٌغ خذای ٍ تْز اعت چَى هین ٍ تاراى ٍ ؿَط هشح ٍ ػالهاتی ًِ در َّا پذیذ آیذ؛ اس اًَاع ًثاتات ٍ آًچِ در تز»

 « حن تالی اعت ًِ تَ را كزهَدُ اعت تا درآى ًظز ًٌی.

 ج( ؽؼ                       د(ّلت              ب(پٌح                 الق(چْار           

   عؼادت:احوذ ؿشالی ب(ًیویای                  رالق(اعزارالتَحیذ:هحوذتي هٌَ      ًام هَلق ًذام ًتاب ًادرعت اعت؟-3

 هقِ رًگ پزیذُ:ػلی اعلٌذیارید(                  ج(تِ هَل پزعتَ:هیقز اهیي پَر                                                                  

 هتزادف ًذام ٍاصُ درعت ًَؽتِ ًؾذُ اعت؟-4

 ًٌوایذ)عخي چیٌی ًزدى( خَكب( در هحاٍراتی ًِ هیاى دٍ ًظ رٍد،        گَیی(دٍعتی هی سًٌذ.)تیَْدُ  الف الق(چِ تغیارًذ ًغاًی ًِ

 تاس آیذ تِ عاهاى ؿن هخَر)پزیؾاى حال( ؽَریذُد(ایي عز      كلغغیي(  ؽْزی درؿن هخَر.)ًام  ًٌؼاىج( یَعق گن گؾتِ تاس آیذ تِ 

 تي هضارع،ؽٌاعِ ٍ ًَع كؼل در ًذام گشیٌِ ًادرعت اعت؟-5

 هضارع التشاهی                                   -ین-(تخَاًین:خَاىبهضاع اخثاری                              -ی-ی: خَاُالق(هی خَاّ

  هضارع اخثاری -ًذ-د(هی آیٌذ: آی                                  هضارع الشاهی -ًذ-( پزعیذًذ: پزطج

 «ًظ را ًقیحت هگَی ٍ پٌذ هذُ خافِ ًغی را ًِ پٌذ ًؾٌَد.»چیغت؟در ػثارت رٍتزٍ «اٍ خَد اٍكتذ»هٌظَر اس -6

 .الق(گزكتار هی ؽَد.              ب( گَػ ؽٌیذى ًذارد .                    ج(پٌذپذیز ًیغت.                   د(تی كٌز ػول هی ًٌذ

 در ًذام گشیٌِ ًٌایِ ٍخَد ًذارد؟-7

 آییٌِ ؽٌغتي خغاعتالق(آییٌِ چَى  ًوؼ تَ تٌوَد راعت /خَد ؽٌي 

 ب(ًذاًی ًِ ایزاى ًؾغت هي اعت/خْاى عزتِ عز سیز دعت هي اعت

 ج(گزچِ هٌشل تظ خغزًاى اعت ٍ هوقذ تظ تؼیذ/ّیچ راّی ًیغت ًاى را ًیغت پایاى ؿن هخَر

 ی ٍ ًزگظ تیذارد(تا ًی آخز چَ تٌلؾِ عزؿللت در پیؼ؟/حیق تاؽذ ًِ تَ در خَات

 د(ًؾتیثاىًذام یي اس ٍاصُ ّا ًؾاًِ ی خوغ دارد؟        الق(گلغتاى                ب(آسادگاى                        ج(احشاى                -8



 2فلحِ                                                                                                     ًزكتِ اعت؟در ًذام گشیٌِ كؼل هضارع هغتوز تِ ًار -9

 ب(اًٌَى دارین درط خذیذ را هی خَاًین .                  الق(ها رّثزی دارین ًِ تِ اٍ هی ًاسین.                  

 خَد هی ًاسی؟ج(ّن اًٌَى ٍفق تشرگی اٍ را دارًذ هی گَیٌذ                        ج( تَ ٌَّس ّن داری تِ ػلن 

 اعت؟ًوؼ لیل ٍ ًْار در دٍ هقزاع)تاهذادی ًِ تلاٍت ًٌٌذ لیل ًٍْار( ٍ )هاُ ٍخَرؽیذ هغخّز ًٌذ ٍ لیل ًٍْار(تِ تزتیة در ًذام گشیٌِ آهذُ -10

 هلؼَل-د(ًْاد                 ًْاد               -هیذ                                  ج(ًْاد-هلؼَل                            ب(هیذ-الق(هیذ

 در ًذام گشیٌِ اضاكِ ی تؾثیْی ًیغت؟-11

 ب( كْن ػاخش ؽَد اس حوِ ی یاهَت اًار                      الق(تا ًی آخز چَ تٌلؾِ عزؿللت در پیؼ

 ًٌی .ج(عؼذیا راعت رٍاى گَی عؼادت تزدًذ                         د( تا در تغتاى هؼزكت حن تؼالی تواؽا 

 در ًذام گشیٌِ ٍاتغتِ پیؾیي تِ ًار ركتِ اعت؟-12

 س فلت آى گَیی.الق(تَ اس ػدایة ایي ؿاكل              ب( ٍایي ػدة تز اعت.             ج( ٍ ایي ػالن خاًِ ی خذاعت.              د( رٍسگاری درا

 چیغت؟« ؽاگزد»هٌظَر افلی اس « دّؾیار ًیغتّوِ ًار ایام درط اعت ٍ پٌذ           دریـا ًِ ؽاگز» درتیت   -13

 الق(اًغاى                          ب(داًؼ آهَس                                ج( رٍسگار                              د(پغزتچِ

 ............................«ًیاتذ تذٍ ًیش،اًذیؾِ راُ           .............»ًذام هقزاع تیت رٍتزٍ را ًاهل هی ًٌذ؟ -14

 داًؼ ٍ ًام تزتز تخَاُ  الق( هیاى تٌذگی را تثایذ تغت          ب( ًِ اٍ تزتز اس ًام ٍ اس خایگاُ         ج( كزٍسًذُ هْز ٍ ًاّیذ ٍهْز           د( اس اٍ

 «ًِ ّوِ هغتوؼی كْن ًٌذ ایي اعزار»هٌظَر اس هقزاع سیز چیغت؟-15

 ب( ًِ خیز،ّوِ هغتوؼاى ایي اعزار را هی كْوٌذ.                          ایي اعزار را ًوی كْوذ.   الق(ّوِ ؽًٌَذگاى

  ًوی ًٌذ                        ب( ّز ؽًٌَذُ ای ایي اعزار را درى هی ًٌذ.ب(ّز ؽًٌَذُ ای ایي اعزار را درى 

 «راعت           خَد ؽٌي آییٌِ ؽٌغتي خغاعت تٌوَد آیٌِ چَى ًوؼ تَ»تیت رٍتزٍ تِ چِ اهزی تَفیِ هی ًٌذ؟  -16

 د( اًتواد پذیزی  الق(درعتٌاری                            ب( خَدعاسی                                ج( پزّیش اس خغا                            

 در ًذام گشیٌِ اعتلْام اًٌاری ٍخَد ًذارد؟-17

 َّط تاعل اعت؟                      ب(درختی ًِ اهزٍس ًؾاًی هیَُ آى ًدا تَاًی خَرد؟ چِ خای ایي حزؿ ٍالق(

 د(خار تز پؾت سًی سیي عاى گام/ دٍلتت چیغت ؟ػشیشیت ًذام؟ج(تِ اهیزی خزاعاى چَى اكتادی؟                            

 «خزد ٍ داًؼ راعت ًِ گَّز را تشرگی»ًذام گشیٌِ درتارُ ػثارت رٍتزٍ درعت اعت؟             -18

 ٍ گَّز هتون اعت       ج( خزد ٍ داًؼ ٍ گَّز هلؼَل ّغتٌذ.      د( افالت ًضادی را تزتز هی داًذ. یي خولِ دارد.           ب(تشرگی ًْادالق(

 ج( عیل كٌا               د(گَّز تي         تویِ هتلاٍت اعت؟    الق(هتاع خَاًی          ب( گَّز ٌّز      تَخِ تِ درط تا ًذام تزًیة تا -19

 د(ػٌقزالوؼالی    ًتاب هدوغ الٌَادر اثز ًیغت؟          الق(ًظاهی ػزٍضی    ب(ًظاهی گٌدَی                 ج(خَاخِ ًقیز الذیي تَعی   -20



 3فلحِ                                                                                                                               در ًذام گشیٌِ آرایِ ی هزاػات ًظیز ٍخَد ًذارد؟-21

 ذ ٍكلي ّوِ درًارًذالق( ًَُ ٍدریا ٍ درختاى ّوِ در تغثیح اًذ                                                            ب( اتز ٍ تاد ٍ هِ ٍ خَرؽی

 یْاى ٍ گزداى عپْز/كزٍسًذُ ی هاُ ٍ ًاّیذ ٍ هْز                                   د(آكزیٌؼ ّوِ تٌثیِ خذاًٍذ دل اعتج(خذاًٍذ ً

 «ٍ حؾزات سهیي را . ّزیٌی را تِ ؽٌلی دیگز هزؿاى َّاًگاُ ًي »در خولِ ی رٍتزٍ ًوؼ ػثارت هؾخـ ؽذُ ًذام گشیٌِ درعت اعت؟ -22

 ب(ًْاد                          ج(هغٌذ                        د( هتون                         الق(هلؼَل               

 ّغتِ ی گزٍُ اعوی در ًذام گشیٌِ ًادرعت هؾخـ ؽذُ اعت؟-23

 تواؽایی تاسی گلخَاًذًی              د(ایي دٍ  ًتابج(ًذام                        ًتاب  درطخَاًذًی                       ب( ّز  آیات الق(ایي

 ًذام گزٍُ اس ٍاصُ ّای سیز تا ّن خاًَادُ ًیغتٌذ؟ -24

 توذیز–د(توذم                        ًاظن  -ًاظز                                 ج(هٌظن –هاًغ                     ب(ًظارت -الق(هٌاػت

 اعت؟ گشیٌِ ًذام «خَّز» ًلوِ ًوؼ«اعت تَاًایی چیشیؼ ّوِ تز/ اعت داًایی خَّز اٍ در ًِ ّز» تیت -25

 هیذ د(                                 ًْاد ج(                         هلؼَل ب(                         هغٌذ الق(        

 ؽَد؟ هی دیذُ ّایی آرایِ چِ «ؽٌغت پؾتؼ ی هْزُ ٍ دل هْز/ دعت س درآهذ پَیِ آى اس پایؼ»درتیت-26

 خٌاط ًظیز، هزاػات تضاد، د(      ًظیز هزاػات تؾخیـ،ًٌایِ، ج(     ًظیز هزاػات آرایی،ًٌایِ، ٍاج ب(       ًظیز هزاػات تؾثیِ، خٌاط، الق(

 ؟ ًٌذ هی فذم «لزساًذ هی داؽت»كؼل هَرد در گشیٌِ ًذام -27

 هلزد ؽخـ دٍم – اعتوزاری هاضی ب(                                  هلزد ؽخـ عَم -هغتوز هاضی الق(

 خوغ ؽخـ عَم – هغتوز هاضی د(                                        هلزد ؽخـ عَم –تؼیذ هاضی ج(

 اعت؟ ًادرعت گشیٌِ ًذام-28

 .گَیٌذ خاًَادُ ّن ّای ٍاصُ تاؽٌذ، هی ػزتی ٍ ّغتٌذ هؼٌایی ارتثاط دارای ًِ ریؾِ  ّن ّای ٍاصُ تِ الق( 

 .ّغتٌذ تاریخی ًثز ّای ًوًَِ اس عؼذی گلغتاى ٍ عؼادت ًیویای، ٍدهٌِ ًلیلِ ب(

 .اًذ خولِ ؽثیِ عاختار اسًظز ٍ دارًذ ًاهلی هؼٌای ّا خولِ ؽثِ ج(

 .اعت ؽْزیار تثزیشی، تْدت حغیي هحوّذ تخلّـ د(

  ؟ اعت ًتاب ًذام هَرد در سیز تَضیحات -29

 .«اعت دادُ ؽزح را گذؽتگاى ًظزیّات ٍ ًزدُ تزرعی را ارعغَ ٍ اكالعَى عخٌاى ًِ كارعی ستاى تِ اعت ًتاتی»

 االٍلیا ُتذًز د(                             ًافزی اخالم ج(                               ًاهِ الْی ب(                          ًاهِ هاتَط الق(  

  ؟ اعت ًذام تؾثیِ عَم رًي «ؽزهغار پذرػ اس ًؾَین تا/ آؽٌار رٍس چَ راس ًؾَد تا»  تیت در -30

 آؽٌار د(                      ؽزهغار ج(                                 رٍس ب(                                 راس الق(     



 4فلحِ              چٌذ خولِ اعت؟« ّاى، هؾَ ًَهیذ چَى ٍاهق ًِ ای اس عزّ ؿیة            تاؽذ اًذر پزدُ تاسی ّای پٌْاى ؿن هخَر» تیت -31

 ؼ خولِد( ؽ               ج( عِ خولِ                                            ب( پٌح خولِ           الق( چْار خولِ                 

 ًذام تیت تیاًگز سٍدگذر تَدى لحظِ ّاعت؟ -32

 ًِ تاری اعت كزفت، دگز تار ًیغت /ب( ؿٌیوت ؽوز خش حویوت هدَی     گِ خَدپغٌذی ٍ پٌذار ًیغت /الق( خَاًی گِ ًار ٍ ؽایغتگی اعت

 س آؿاس، ّز خَؽِ خزٍار ًیغت  /ٍ خَؽِ خزٍار ؽذد( ّوی داًِ                      تیاهَس، آهَختي ػار ًیغت  /ج( س آسادگاى تزدتاری ٍ عؼی

 چیغت؟ اس ًٌایِ ًلظ ؽذى تٌگ «اٍ حال ی حادثِ اس تز تٌگ/ اٍ عال ّن عِ دٍ آى ًلظ ؽذ» تیت در-33

 ؽذى ؽزهگیي د(                  اًذٍُ ٍ ًاراحتی احغاط ج(                ًٌتزل دادى دعت اس ب(            حغادت ٍ تذگواًی الق(

 در ًذام گشیٌِ فلت اس ًظز هوایغِ تِ ًار ًزكتِ اعت؟-34

 الطالق(تْتزیي هؼلواى دٍراى تحقیلن      ب(عی ٍ ّلت داًؼ آهَس تاَّػ        ج(تزادر تشرگتز دٍعتن       د(ّویي دٍ داًؼ آهَس تشرگتز ً

 ب(هَعن:ٌّگام         ج(دیثا:پارچِ اتزیؾوی رًگیي         د(عزیز:تاج پادؽاّیهؼٌای ًذام ٍاصُ ًادرعت اعت؟    الق(ًثاتات:گیاّاى        -35

 تا تَخِ تِ هتي ًَیغٌذُ اس ًذام ؽیَُ پزٍرػ كٌز تزای ًَؽتي تْزُ گزكتِ اعت؟-36

 تَد ًِ تِ چٌگ آٍردى عؼوِ تزای تیؾتز هزؿاى دریایی آًچِ اّویت دارد، تِ چٌگ آٍردى عؼوِ اعت، ًِ پزٍاس.حال آًٌِ تزای خاًاتاى،هْن پزٍاس»

 «،خاًاتاى تیؼ اس ّز چیشی،ػاؽن پزٍاس ًزدى تَد...

 ٍ تٌَیغینالق(اكٌار ٍ گلتارهاى را تٌَیغین      ب(دگزگًَِ تثیٌین ٍ گًَِ گَى تٌَیغین        ج(تا عٌدؼ ٍ هوایغِ تٌَیغین       د(ًگاُ ًٌین 

 اس ًظز ٍیزایؾی درعت اعت؟ تا تَخِ تِ ًتاب هْارت ّای ًَؽتاری ًذام گشیٌِ-37

 الق(ًتاب ّای ارسؽوٌذ گلغتاى ٍ تَعتاى تَعظ عؼذی ًَؽتِ ؽذ.                     ب(عْزاب تا رعتن رٍیارٍ ٍ اٍ را تز سهیي سد.

 ذ ٍ اس اًگَرّای آى خَرد.ج(ایزاًیت تزای تي تي ها،هایِ ی ؿزٍر ٍ اكتخار اعت.                                       د(ؽـال ؽٌوَ داخل تاؽ ؽ

 در هَرد ؽیَُ ّای ًارتزد ٍاصگاى ًذام گشیٌِ درعت اعت؟-38

 الق(تا ًَؽتي ًلوات هتزادف ًَؽتِ هتٌَع تز هی ؽَد. ب(تا گغتزػ دادى ٍاصُ ّای رایح ٍ ّوِ كْن ، سیثایی ًَؽتِ دٍ چٌذاى هی ؽَد.

 هی ؽَد.   د( ّوِ ی هَارد درعت هی تاؽٌذ. ج(تا ایداد ؽثٌِ هؼٌایی،تز پیَعتگی ٍ اًغدام ًَؽتِ اكشٍدُ

 اهالی ًذام ٍاصُ تا تَخِ تِ هؼٌی آى درعت ًیغت؟ -39

  د(تغثیح: عثحاى اهلل گلتي               ج(هتْیز:حیزاى                     ب( عحز:فثح تغیار سٍد            الق( هغتوغ:ؽًٌَذُ

 اعت؟ ًادرعت گشیٌِ ًذام هلزد -40
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