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 تارم ظَاالت تعتی رزیف

1 

 زر کسام گسیٌِ زرظت اظت؟ (فؿل-هتون-هفؿَل-ًْاز)ترتیة اجسای جولِ 

 .جَاًِ تا ؼٌیسى اظن آب،چؽن ّایػ را تاز کرز: الف

 .ذَرؼیس فرٍزاى ،ظر تِ آظواى ًیلگَى ًْازُ تَز: ب

 تَ تِ ایي ظرزهیي تی حاصل ؼازی ترؽیسُ ای: ج

 .هرزاب زر چٌس قسهی ایٌجا تِ ذَاب رفتِ اظت: ز

1 

2 

 زر تیت زیر چٌس ترکیة  ٍصفی آهسُ اظت؟

 ًصیحت گَغ کي جاًا کِ از جاى زٍظتر زارًس                جَاًاى ظؿازتوٌس ،پٌس پیر زاًا را»

 چْار: یک                              ز: ظِ                        ج: زٍ                        ب: الف

1 

3 

 ٍجِ ؼثِ زر جولِ زیر کسام ٍاشُ هی تاؼس؟

 «.جَاًاى ایي ظرزهیي ّواًٌس قلل اظتَار ٍپایسارًس»

 اظتَار ٍپایسار: قلل                    ز:ظرزهیي                  ج: جَاًاى                    ب: الف

1 

4 
 زر کسام گسیٌِ زرظت اظت؟« ذسٍ»هؿٌی ٍاشُ 

 آب زّاى: فریة                     ز: زؼوي                  ج: کَزُ                         ب: الف

1 

5 

 زر تیت زیر ّعتِ ظَهیي گرٍُ اظوی چیعت؟

 ذارکػ پیری تا زلق زرؼت                         پؽتِ ذار ّوی ترز تِ پؽت

 ذار:پؽتِ                        ز:زلق                           ج: ذارکػ                 ب: الف

1 

6 
 کسام ٍاشُ از لحاظ ریؽِ تا تقیِ هتفاٍت اظت؟

 ّجوِ: ّجَم                  ز: هْاجن                          ج: ّجَ                     ب: الف

1 

7 

چِ آرایِ ازتی ٍجَز .هیْي ها لحػِ ّای تلد ٍؼیریي تعیاری را تِ چؽن زیسُ اظت» زر ؾثارت 

 زارز؟

 تؽثیِ ٍتؽریص:تؽثیِ ٍتضاز            ز:تؽریص ٍتضاز          ج:تؽریص ٍجٌاض     ب:الف

1 

8 

  اظت؟ آهسُ گسیٌِ کسام زر ؼسُ هؽرص ّای ٍاشُ هؿٌای

 » ظفتي ؾطایت ؼکر گَّر                                       گفتي ثٌایت ًیعت هي حسّ «

 تراؼیسى ًیاز، ٍ راز :  ز  کرزى ظَراخ ظتایػ، : ج  کرزى ظَراخ ًواز،   :ب زازى اًجام ،  ؼکر :الف

 

1 

9 

 چِ هؿٌایی زارًس؟« تحراى»ٍ« گعتاذی»ٍاشُ ّای 

 پر رٍیی ،آؼفتگی : ترض،رٍز تسرگ      ز:حیا،آؼفتگی           ج: تی ؼرهی ،رٍز تسرگ       ب: الف

 

1 

10 
چیعت؟ « ًِ ّر چِ تِ قاهت هْتر،تِ قیوت تْتر»ًَؼ جٌاض زر جولِ 

ًاقص : افسایؽی                    ز: اذتالفی                    ج: تام                         ب:الف
1 

11 

 اظت؟ جولِ چٌس زیر ؾثارت

 ".ظاذت ذَاّی زرذؽاى را هیْي ی آیٌسُ کِ تَیی آری،"

چْار جولِ :ظِ جولِ                      ز:زٍ جولِ                 ج:یک جولِ                  ب:الف

 

 ظَاالت جاذالی



 

 

12 
 .اظت....................... ٍصفحِ ّعتی ............................... هٌػَر از صَرتگر هاّر 

1 

13 
 ترای ّر یک از ٍاشُ ّای زیر یک ّن ذاًَازُ تٌَیعیس؟

 :.................غالة :..............         غلوت : .......................        حفع:.......................            افکار
1 

14 

 تیت زیر را ترَاًیس ٍتِ پرظػ ّا پاظد زّیس؟

 آُ ٍافعَض از آى رٍز کِ زر زؼت تال                 تَز آى ذعرٍ تی لؽکر ٍیاٍر تؽٌِ

  زارز..................................... ایي تیت اؼارُ تِ رٍیساز. 

  هی تاؼس............................هٌػَر ؼاؾر از ذعرٍ تی  لؽکر. 

1 

15 
 .هی گَیٌس................................. تِ تکرار یک حرف یا صسا زر ؾثارت یا تیت 

5. 

16 
 .اظت.................تِ هؿٌای « زر زٍلت تِ رذن تگؽازی» زر هصراؼ « زٍلت »

5. 

 

17 

 .اظت...................... ٍ ..................ٍاشُ ّای فضایل ٍاؼؿار جوؽ هکعرًس ٍهفرزؼاى تِ ترتیة 
1 

18 

 .ًام ًَیعٌسُ  یا ؼاؾر ر را تِ اثر ٍصل کي ٍزر ظتَى ازب تٌَیط 

 

 ظتَى ازب  اثر ؼاؾر/ًام ًَیعٌسُ 

  از آظواى ظثس  هحوَز حکیوی 

  ًقس ؼؿر هؿاصراى ظلواى ّراتی 

  تِ ظَی ظاحل قیصر اهیي پَر

   زر کَچِ آفتاب  ؾثسالرضا رضایی ًیا

1 

19 
 ..............................................زًْار هگَ ظري تِ جس راظت                       ّر چٌس 

 
1 

20 
 تؽٌِ..........................................ؼس چٌاى از تف زل کام ظرٌَر تؽٌِ      کِ 

1 

21 
 .................................ؾقل ّا حیراى ؼَز کس ذاک تاریک ًصًس               چَى تر آرز

1 

 (ؼ)اهام ؾلی .    قیوت ٍارزغ ّر کط تِ اًسازُ ی کاری اظت کِ تِ ذَتی هی تَاًس اًجام زّس


