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سواالت ردیف

( هطرص کٌیس؟الف پبسد زرست را ثب ػالهت)

کسام کلوِ ثب تَجِ ثِ هؼٌب ًبزرست است ؟اهالی -1

فزصتهجبل :-ز        ًبآضٌب    غزیت:-ج   ػالقِ هٌس       راقت : -ة     ثْبر      رثیغ :-الف

1

زر هتي سیز چٌس جولِ غلظ اهالیی ٍجَز زارز. آى ّب را پیسا کٌیس ٍ ضکل زرست آى ّب را ثٌَیسیس 

رزیگ : اگز کن ثبضس،چَى ًوک است ز ) ذَاًی  ( قصِ ذبًی))ًظن زر 

،ًگبُ ثبیس زاضت(( ) اػتسال  ( ائتسال ضَر ضَز پس زثَز ٍ اگز ثسیبرگزز) هشُ (  هشح  ثی ) عؼبم ( عئبم

2

رهتي سیز کلوبت هطرص ضسُ را ثب حزٍف هٌبست پز کٌیس :ز

ٍا   سٌگیيثِ تحول ایي رًج   هغزثیستوکبر  ظبلوبى هطزق  زر هقبثل  هظلَهیت))هزا ّیچ چیش جش 

 ((ًساضت

3

 سیز کلوِ هٌبست ذظ ثکطیس؟ ، ثب تَجِ ثِ جولِ ًَضتِ ضسُ

 ( ًبم ّفت  هزحلِ اس ًجززّبی رستن  ثب ًیزٍّبی اّزیوٌی است.ذبى–ّفت )ذَاى -الف

 ػزج( هی ًٌْس.-ارجزر ّوِ جَاهغ ثطزی ،فساکبری چٌیي اًسبًْبی را )-ة

 هی ذبست (ثزٍز.–هی ذَاست ثَز .ػغبر )رحبل غزٍة آفتبة ز -ج

هٌْت( آساز ثٌَزُ است-هحٌتچَى هحٌت ٍ ضست گذضتبى ضٌَز زاًس کِ ّیچ کس اس ثٌس)-ز

4

ثزای ّز یک اس کلوبت سیز زٍ ّن ذبًَازُ ثٌَیسیس

 فضیلت  –فبضل  –: فضل  ضیلتف-ة          الغبف –لغف  –لغیفِ  –: لغیف لغبیف -الف

تؼلن  –تؼلین  –هؼلن  –: ػلن  ػبلن -ز                  کزین  –اکزم  –کزاهت  –: تکزین  هکبرم-ج

چِ کِ زاًص  آهَساى ثتَاًٌس ثٌَیسٌس ٍ اس ًظز ػلوی  زرست ثبضس ثبیس پذیزفت . ٍ ّز آى 
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ٍاصُ ّبی زاذل کوبًک اس ٍاص ّبی زیگز استفبزُ کٌیسثِ جبی 

ًصیحت–تَصیِ –سفبرش. ت(کٌیس تب ثْطت یبثیسچٌیي )ٍصیّالف ضوب ّن فزسًساى ذَز را 

آسوبى . فلک . چزخ گززٍى . ثبس ثِ )گززٍى (  رسیس ًبلِ ی  ّز  هزؽِ  سار  -ة

6

ثب حزٍف سیز سِ کلوِ ثٌَیسیس کِ ارسش اهالیی زاضتِ ثبضس

–تقی  –تفقس  –هقیس  –فقیس  –قیس  –ػقس  –هغیغ  –سغل  –فقیِ  –فقظ  –ػغسِ 

 فلسفِ  –سفیس  –قیس  –تین  -سقف   –تقیِ 

ٍ ّز چِ کِ زاًص  آهَساى ثٌَیسٌس 

ع،ط،ل،س،

ف،ق،ی،ُ،

م،ت،ز

7

هتزازف  ) ّن هؼٌی  ( کلوبت سیز را ثٌَیسیس .

چوي سار . جبیی کِ سجشُ ( هزغشار ) ثْزُ   فیض  )(    پبفطبری(   اصزار )      زرستصَاة  )     

 ( فزاٍاى ثبضس

8

 ثب هربلف  کلوبت سیز جولِ ثسبسیس 

)ثس فزجبم ثس ػبقجت (   ّز جولِ ای  کِ هفَْم کبهل  ثزسبًس   : ًیک اًجبم 

) ًیستن ( ّستن : 

9

 ضکل  صحیح کلوبت سیز را اًتربة  کٌیس 

 اًطبء ( ذَز را  زر کالس  ذَاًسًس .  –اًطبی  الف (  زاًص آهَساى)

ضْساء ( اًقالة  هب  زر تبرید جبٍیساى ثبقی  هی هبًس . -ضْسای   ة  ( صبثز گفت : ًبم )
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 اهالنام درس:

دقیقه44هدت اهتحاى:

 2/3/89تاریخ اهتحاى:

ششنپایه تحصیلی:

اداره کل آهوزش و پرورش استاى اصفهاى

 اداره سنجش

هدیریت آهوزش و پرورش شهرستاى سویرم

نام خانوادگی:نام و

پدر: نام

دانش آهوزی: شواره

آهوزشگاه:

لیف سیاي  ادّخاذس بارست تا    .فارسا  سسات    در زبااى    لغت ل تریي کتابِهفصّ ٌاهِ ،لغت

ٍ  ،ت ،ًسدیااچ لْال ساااش کَدا  کااردٍ در سیاي هااذّ    بکتاا  ت حاذٍد دااذ ًفار بااا 

 سًذ. ِّوکارت دسدت

ٍ سز توام عقل  ٍ پی  بیٌ  ؛لِ ّر  بادذ سز قَت رسی  هردم ،کارّاهشاٍرت کردى در

یکا  بیشاتر ٍ یکا  کوتارٍ یکا  دسًشا   ؛ لیست دسًذ چکس رس دسًش  بادذ ٍ ّری

ٍ سسات  دسًذ ٍ کار بساتِ   ّواى  دسً  دسرد ٍ ّرگس کار ًبستِ سست ٍ ًیازهَدُ ٍ یک 

 آزهَدُ.

خاَد، خلا ،    بایذ بِ تفکّر درباارُ ت  ،بْترزیبای  ّات آفریٌ  برست کشف ٍ دٌاختِ

گاَ  باذّین ،بسایار بخاَسًین ٍ  ،خلقت ٍ خال  بپردسزین . خَب ٍ دقی  ًگااُ کٌاین  

 ّا ٍ خَسًذُ ّا بپرسین ٍ سز پرسیذى ًْرسسین.دیذُ ّا ، دٌیذُ ت دربارُ 

 سز رسست  پیشِ ًیست          زکژّت بَتَر،ّیچ سًذیشِ ًیستِ  ِببِ گیت  ، 

کژ ز بیچارگ  سست          بِ بیچارگاى بر، ببایذ گریستسخي گفتي ِ
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