
 

 

 ٞفتٓ  –در ط تیغت ٚ عْٛ 

 داد٘ذ؟ ٔی إٞیت ٔذٞثی تؼّیٕات تٝ تاعتاٖ ایزاٖ در آیا.1

 داؽت اجتٕاػی ٚ فزدی س٘ذٌی در سیادی تأثیز ٚ ٘مؼ ٔذٞثی تؼّیٕات تاعتاٖ، ایزاٖ در

 تاد ٚ خان ، آتؼ ، آب ٔا٘ٙذ خّمت ػٙاصز اس تزخی آریایی الٛاْ ؟ ؽٕزد٘ذ ٔی ٔمذط را خّمت ػٙاصز وذاْ آریایی .الٛا2ْ

 . تٛد٘ذ لائُ خذایا٘ی آٟ٘ا تزای ٚ ؽٕزد٘ذ ٔی ٔمذط را

 در ، سیغت ٔی ٔادٞا ی عّغّٝ اس لثُ وٝ تاعتاٖ ایزاٖ پیأثز سرتؾت ؟ وزد ٔی دػٛت چیش چٝ تٝ را ٔزدْ ٚ تٛد وٝ سرتؾت 3.

 . وزد دػٛت تشري خذای ، اٞٛرأشدا پزعتؼ تٝ را ٔزدْ اٚ . آٔذ تز ایزا٘یاٖ ػمایذ اصالح ی ا٘ذیؾٝ

 وٝ اٞزیٕٗ تا ٕٞٛارٜ ٚ تٛد ٞا خٛتی ٚ خیز تٕاْ ٔٙؾأ اٞٛرأشدا سرتؾت آییٗ در ؟ تٛد ؽذٜ اؽارٜ چیشی چٝ تٝ سرتؾت آییٗ در 4.

 . تٛد ٔثارسٜ درحاَ ، رفت ٔی ؽٕار تٝ ٞا تذی ٚ ؽز ی عزچؾٕٝ

را  ٘یه وزدار ٚ ٘یه ٌفتار ، پٙذار٘یه ، اٞٛرأشدا یاری ٔٙظٛر تٝ وٝ وزد ٔی عفارػ ؟ وزد ٔی عفارػ چٝ خٛد پیزٚاٖ تٝ سرتؾت 5.

 . دٞٙذ لزار خٛد س٘ذٌی عزٔؾك

 اٚعتا     ؽذ؟ ٌزدآٚری پیزٚا٘ؼ تٛعظ وتاب وذاْ در سرتؾت تؼاِیٓ .6

 داؽت؟ جایٍاٞی چٝ عاعا٘یاٖ ٚیضٜ تٝ تاعتاٖ ایزا٘یاٖ ٔیاٖ در آتؼ .7

 تؼضی آثار وٝ ؽذ٘ذ عاختٝ ایزاٖ وٙار ٚ ٌٛؽٝ در سیادی ٞای آتؾىذٜ عاعا٘یاٖ یدٚرٜ در. ؽٕزد٘ذ ٔی ٔمذط را آتؼ تاعتاٖ، ایزا٘یاٖ

 .اعت ٔا٘ذٜ تالی أزٚس تٝ تا آٟ٘ا اس

 . ٔا٘ٛی ٚ تٛدایی ، یٟٛدی ، ٔغیحی ، سرتؾتی ؟ داؽت رٚاج ٞایی دیٗ چٝ عاعا٘یاٖ ی دٚرٜ در 8.

 ؟ تٛد چٝ وؾٛر رعٕی دیٗ عاعا٘یاٖ دٚرٜ در9.

 ایٗ در. ؽذ اػالْ وؾٛر رعٕی دیٗ ٚ وزد ٔی پؾتیثا٘ی دیٗ آٖ اس حىٛٔت ٚ داؽتٙذ سرتؾتی دیٗ ٔزدْ اغّة عاعا٘یاٖ، یدٚرٜ در

 .  وزد٘ذ ٔی ٌیزی عخت ادیاٖ عایز پیزٚاٖ تٝ ٘غثت ٚ ٔخاِفت ایزاٖ در دیٍز ٞای دیٗ ٌغتزػ ٚ رٚاج تا سرتؾتی ٔٛتذاٖ دٚرٜ،

 تٛد؟ چٝ تاعتاٖ ایزاٖ ٔزدْ غذای.11

 اس ٘اٖ، تز ػالٜٚ. پختٙذ ٔی را ٞا ؽیزیٙی ا٘ٛاع ٚ ٘اٖ آٖ، تا ٚ وزد٘ذ ٔی آرد را آٟ٘ا وٝ تٛد جٛ ٚ ٌٙذْ ٔخصٛصاً غالت ٔزدْ، اصّی غذای

    .ؾذٔی اعتفادٜ تغذیٝ تزای ٞا ٚؽزتت ٚعثشیجات ٞا تشٚٔیٜٛ پز٘ذٌاٖ،ؽیز تخٓ ؽىاری، پز٘ذٌاٖ اّٞی،ٌٛؽت حیٛا٘ات ٌٛؽت ا٘ٛاع

 .تٛد٘ذ وزدٜ اتذاع را آتی ٞای آعیاب       وزد٘ذ؟ ٔی اعتفادٜ چیشی چٝ اس غالت وزدٖ آرد تزای تاعتاٖ ایزا٘یاٖ   11.



 

 

 ٞٙذٚعتاٖ اس ادٚیٝ ٚ یٛ٘اٖ اس سیتٖٛ رٚغٗ                ؽذ؟ ایزاٖ ٚارد ٔٙاعمی چٝ اس ادٚیٝ ٚ سیتٖٛ رٚغٗ .12

 تٛد؟ چٍٛ٘ٝ تاعتاٖ ایزاٖ در خٛردٖ غذا آداب.13

 لثُ ٞا دعت ؽغتٗ. دا٘غتٙذ ٔی ٌٙاٜ را خٛردٖ غذا ٍٞٙاْ تٝ ٌفتٗ عخٗ آٟ٘ا.٘ؾغتٙذ ٔی عفزٜ عز خاصی آداب تا تاعتاٖ، ایزاٖ ٔزدْ

 وزد٘ذ ٔی رػایت عفزٜ عز تز آٟ٘ا وٝ تٛد ٘ىاتی اس غذا پایاٖ ٚ اتتذا در ٘اٖ دػای خٛا٘ذٖ ٚ خٛردٖ غذا اس تؼذ ٚ

 ، عفاِی  ٚعٍٙیفّشی ظزٚف        ؟ وزد٘ذ ٔی اعتفادٜ  ظزٚفی چٝ اس تیؾتز تاعتاٖ ایزا٘یاٖ .14

 ایٓ؟ ؽذٜ ٔغّغ تاعتاٖ ایزاٖ ٔزدٔاٖ ٚتِٛیذات اتشارٞا ٚ پٛؽان ٘ٛع اس چٍٛ٘ٝ ٔا .15

 تز وٝ اعت دٚرٜ آٖ اس ٔا٘ذٜ جا تٝ تصاٚیزی یا ٞا ٘ماؽی ٚ  ٞا ٔجغٕٝ تٝ ٔزتٛط دا٘یٓ ٔی دٚرٜ آٖ ٔزدْ پٛؽان اس ٔا وٝ آ٘چٝ تیؾتز

 ٘یش را تاعتاٖ ایزاٖ تٝ ٔزتٛط پٛؽان تِٛیذ اتشار ٚ ٚعایُ اس ٞایی ٕ٘ٛ٘ٝ ؽٙاعاٖ تاعتاٖ. ا٘ذ تغتٝ ٘مؼ ٞا عىٝ یا ظزٚف  ٞا، عًٙ رٚی

 .ا٘ذ وزدٜ وؾف

 داؽتٙذ؟ اػتمادی چٝ تذٖ پٛؽؼ تٝ ٘غثت تاعتاٖ ایزاٖ س٘اٖ ٚ ٔزداٖ .16

 ٚ تٙذ تی ٚ تزٍٞٙی ٚ داؽتٙذ تذٖ وأُ پٛؽؼ تٝ اػتماد خٛد، ػصز ٞٓ ٞای تٕذٖ عایز ٔزدْ تا ٔمایغٝ در تاعتاٖ ایزاٖ س٘اٖ ٚ ٔزداٖ

 .دا٘غتٙذ ٔی اٞزیٕٗ ی٘ؾا٘ٝ را تاری

 تٛد؟ چٍٛ٘ٝ تاعتاٖ ایزاٖ دٚرٜ ٚس٘اٖ ٔزداٖ پٛؽؼ .17

 ٔزداٖ اصّی پٛؽان ٕ٘ذی والٜ ٚ دار آعتیٗ ٞای تاالپٛػ ٚ ؽّٛار. پٛؽیذ٘ذ ٚ وزد٘ذ عزاحی را ؽّٛار وٝ تٛد٘ذ وغا٘ی ٘خغتیٗ ایزا٘یاٖ،

 .وزد٘ذ ٔی  اعتفادٜ رٚعزی ٚ تّٙذ ٞای پیزاٞٗ ؽّٛار، اس ٘یش س٘اٖ. تٛد

 تٛد؟ ٞا وؾٛر وذاْ تٛجٝ ٔٛرد ایزا٘ی ٞای ِثاط .18

 .وٙٙذ تمّیذ ایزا٘ی ٞای ِثاط عزح اس وزد٘ذ ٔی عؼی اغّة ٚ تٛد یٛ٘اٖ ٚ رْٚ درتاریاٖ ٚ تشرٌاٖ تٛجٝ ٔٛرد

 اعت؟ ؽذٜ تزدٜ ٘اْ وغا٘ی چٝ دالٚری اس فزدٚعی ؽاٞٙأٝ در .19

 .اعت ٌفتٝ عخٗ تاعتاٖ ایزاٖ در … ٚ( ٌُزدآفزیٗ) ٌُزدآفزیذ عیاٚػ، عٟزاب، رعتٓ،

 ٚ ا٘ذ تٛدٜ ػاللٕٙذ وؾتی چٖٛ پّٟٛا٘ی ٚ رسٔی ٞای ٚرسػ تٝ ؟ تثزیذ ٘اْ ٔٛرد چٙذ تاعتاٖ ایزاٖ ٔزدْ ػاللٝ ٔٛرد ٞای ٚرسػ اس 21.

 پزتاب ٚ تٛدٜ دٚرٜ آٖ ٔزدْ ػاللٝ ٔٛرد ٞای ٚرسػ اس ؽىار ٚ تیزا٘ذاسی ٚ عٛارواری.  دارد ریؾٝ ٔا وٟٗ تاریخ در پّٟٛا٘ی ٚ پّٟٛاٖ

 . اعت داؽتٝ رٚاج ٘یش سٚتیٗ ٚ ٘یشٜ ٚ فالخٗ یا عًٙ

 داد٘ذ؟ ٔی آٔٛسػ خٛد فزس٘ذاٖ تٝ چیشٞایی چٝ ٌذؽتٝ در ایزا٘یاٖ ، ٞزٚدٚت ٌفتٝ تٝ .21

 .راعتٍٛیی -3 تیزٚوٕاٖ -2عٛارواری -1آٔٛختٙذ ٔی را چیش عٝ خٛد فزس٘ذاٖ تٝ ایزا٘یاٖ:   اعت ٘ٛؽتٝ ِٞزٚدٚت



 

 

در  . ا٘ذ وزدٜ اتذاع را آٖ تاعتاٖ ایزا٘یاٖ وٝ اعت ٚرسؽی تاسی چٌٛاٖ ؟ دا٘یذ ٔی چٝ تاعتاٖ ایزاٖ در چٌٛاٖ ٚرسػ ی تارٜ د .22

 چٌٛاٖ أزٚسٜ . اعت ؽذٜ ٔی ا٘جاْ ٚرسػ ایٗ عاعا٘یاٖ ٚ ٞخأٙؾیاٖ سٔاٖ در . اعت ؽذٜ اؽارٜ تاسی چٌٛاٖ تٝ فزدٚعی ؽاٞٙأٝ

 ٌٛی یه ٚ چٌٛاٖ ٘اْ تٝ دعت چٛب یه اس عٛاراٖ اعة ٚرسػ، ایٗ در. ؽٛد ٔی ٔحغٛب جٟا٘ی ٞای ٚرسػ اس تاسی یىی

 .وزد٘ذ ٔی اعتفادٜ 

 . تٛد ٞا جؾٗ تزیٗ ٟٔٓ اس ٟٔزٌاٖ جؾٗ ٚ عذٜ جؾٗ ، ٘ٛرٚس جؾٗ ؟ تثزیذ ٘اْ را تاعتاٖ ایزاٖ دٚرٜ ٞای جؾٗ تزیٗ ٟٔٓ 23.

 ؽزٚع ٚ عثیؼت رٚیؼ ٚ عاَ ؽذٖ ٘ٛ آٚر پیاْ سٔاٖ آٖ ٔزدْ ٘شد در ٘ٛرٚس ؟ تٛد چٝ آٚر پیاْ تاعتاٖ ایزاٖ ٔزدْ ٘شد در ٘ٛرٚس.24

 . تٛد وؾاٚرسی ٞای فؼاِیت

 داؽت؟ ٚٔفٟٛٔی ٔؼٙا چٝ جؾٗ  تاعتاٖ ػٟذ در 25.

 یَؾُٗ اس جؾٗ ی ٚاصٜ. دا٘غتٙذ ٔی اِٟی ٔٛٞثت یه را سیغتٗ ؽاد ٚ وزد٘ذ ٔی تزپا جؾٗ ٞا دٜ عاَ، عی در ایزاٖ ٔزدْ تاعتاٖ ػٟذ در

 دیٙی إٞیت دٚرٜ آٖ ٞای جؾٗ تیؾتز وٝ تزد پی تٛاٖ ٔی ایٙجا اس ٚ اعت ٘یایؼ ٚ پزعتیذٖ ٔؼٙای تٝ وٝ ؽذٜ ٌزفتٝ اٚعتایی یَغْٙٝ ٚ

 .اعت تٛدٜ ٕٞزاٜ خذاٚ٘ذ درٌاٜ تٝ ٘یایؼ تا ٚ داؽتٝ

 .تثزیذ ٘اْ را ٞا جؾٗ ٟٕٔتزیٗ ٚ ؽذ ٔی تزپا عاَ اس ٔٛالؼی چٝ در ٞا جؾٗ تاعتاٖ ایزاٖ در 26.

 .داؽتٙذ وؾاٚرسی وار پایاٖ ٚ ؽزٚع ٚ فصّٟا تغییز تا سیادی ارتثاط ٕٞچٙیٗ ٞا جؾٗ

   ٟٔزٌاٖ جؾٗ ٚ    عذٜ جؾٗ   ٘ٛرٚس، جؾٗ;   جؾٟٙا تزیٗ ٟٔٓ

 تٟار فصُ آغاس -  ٘ٛرٚس جؾٗ        ؽذ؟ ٔی تزٌشار سٔا٘ی چٝ در ٚ تٛد جؾٙی چٝ تاعتاٖ ایزا٘یاٖ جؾٗ تزیٗ تاؽىٜٛ 27.

 ؟ ٌزدد تاسٔی سٔا٘ی چٝ تٝ ٘ٛرٚس جؾٗ پیذایؼ28.

 ٘غثت ایزاٖ ای اعغٛرٜ پادؽاٜ جٕؾیذ ٌذاری تاج تٝ را جؾٗ ایٗ فزدٚعی، یؽاٞٙأٝ در ٘یغت، ٔؼّْٛ درعتی تٝ ٘ٛرٚس پیذایؼ سٔاٖ 

 ا٘ذ داؽتٝ  ٌزأی را ٘ٛرٚس ٘یش دیٍز ٞای عّغّٝ آٖ، اس پظ ٚ ؽذٜ ٔی تزٌشار جٕؾیذ تخت در ٞخأٙؾیاٖ سٔاٖ در جؾٗ ایٗ. دٞٙذ ٔی

 .آٔذ٘ذ ٔی ؽاٞاٖ دیذار تٝ ٔزدْ اس ای عثمٝ ٘ٛرٚس، ػیذ رٚسٞای اس یه ٞز در.  

 ٚ داد٘ذ ٔی ٞذیٝ یىذیٍز تٝ وزد٘ذ، ٔی دػا ٞغتی یآفزیٙٙذٜ درٌاٜ تٝ ٘ٛرٚسی یعفزٜ عز تز ایزا٘ی ٞای خا٘ٛادٜ تاعتاٖ، ػٟذ در

 .ٌفتٙذ ٔی ؽادتاػ

 عفزٜ عز تز را لزآٖ وتاب ٌیز٘ذ، ٔی جؾٗ را ٘ٛرٚس ٔا وؾٛر ٔزدْ ٘یش أزٚسٜ ٌیز٘ذ؟ ٔی جؾٗ چٍٛ٘ٝ را ٘ٛرٚس ایزا٘یاٖ أزٚسٜ 29.

 ٌتزٞای تشر دیذار تٝ عیٗ، ٞفت عفزٜ چیذٖ عٕٙٛ، پختٗ تىا٘ی، خا٘ٝ.خٛا٘ٙذ ٔی دػا عاَ تحٛیُ ٍٞٙاْ در ٚ ٌذار٘ذ ٔی عیٗ ٞفت

 .                                                                                                                اعت ٘ٛرٚس سیثای ٞای آییٗ اس دادٖ ػیذی ٚ رفتٗ فأیُ

  1388   ؽٙاخت؟ رعٕیت تٝ ٚ وزد اػالْ ٘ٛرٚس جٟا٘ی رٚس را( ٔیالدی ٔارط 21) فزٚردیٗ اَٚ رٚس عاِی چٝ در ٔتحذ ُّٔ عاسٔا31ٖ. 



 

 

 درعت یا ٘ادرعت

 ایزاٖ تاعتاٖ تؼّیٕات ٔذٞثی ٘مؼ ٚ تاثیز سیادی در س٘ذٌی فزدی ٚ اجتٕاػی ٔزدْ داؽت.در .1

 جؾٗ ٘ٛرٚس ٘ٝ تٟٙا در ایزاٖ تّىٝ در چٙذ وؾٛر ٕٞغایٝ ایزاٖ ٘یش دیذٜ ٔی ؽٛد..2

 در دٚرٜ عاعا٘یاٖ ، آتؼ پزعتاٖ تٟٙا در آتؾىذٜ ٞا تٝ ػثادت ٔی پزداختٙذ..3

 رعٕی وؾٛر سرتؾت تٛد.در دٚرٜ ی ٞخأٙؾیاٖ ، دیٗ .4

 ٚاردات رٚغٗ سیتٖٛ ، در ایزاٖ تاعتاٖ ، اس وؾٛر چیٗ تٛد..5

 ایزا٘یاٖ اس ٘خغتیٗ وغا٘ی تٛد٘ذ وٝ ؽّٛار را عزاحی وزد٘ذ..6

 سرتؾت پیأثز تاعتاٖ تؼذ اس عّغّٝ ی ٔاد ٞا ٔی سیغت ٚ در ا٘ذیؾٝ اصالح ػمایذ ایزا٘یاٖ تز آٔذ..7

 ٔٙؾا تٕاْ خیز ٚ خٛتی ٞا تٛد ٚ ٕٞٛارٜ تا اٞزیٕٗ در حاَ ٔثارسٜ تٛد. در آئیٗ سرتؾت ، اٞٛرأشدا.8

 در دٚرٜ عاعا٘یاٖ آتؾىذٜ ٞای سیادی در ٌٛؽٝ ٚ وٙار ایزاٖ عاختٝ ؽذ٘ذ..9

 در دٚرٜ ی عاعا٘یاٖ ٕٞٝ ی ٔزدْ ایزاٖ ، دیٗ سرتؾتی داؽتٙذ..11

 ٘ٛرٚس اػالْ وزد.عاسٔاٖ ُّٔ ٔتحذ رٚس اَٚ فزٚردیٗ را رٚس جٟا٘ی  1388در عاَ .11

 در ایزاٖ تاعتاٖ غذای اصّی ٔزدْ، غالت ٔخصٛصا ٌٙذْ ٚ جٛ تٛد..12

 ایزا٘یاٖ تاعتاٖ اػتمادی تٝ پٛؽؼ وأُ تذٖ ٘ذاؽتٙذ..13

 در سٔاٖ ٞخأٙؾیاٖ ٚ عاعا٘یاٖ ٚرسػ چٌٛاٖ ا٘جاْ ٔی ؽذٜ اعت..14

 ایزا٘یاٖ تاعتاٖ تزجیح ٔی داد٘ذ اس ظزٚف چٛتی اعتفادٜ ٕ٘ایٙذ..15

 یٛ٘ا٘یاٖ ٘خغتیٗ وغا٘ی تٛد٘ذ وٝ ؽّٛار را عزاحی وزد٘ذ ٚ پٛؽیذ٘ذ..16

 عٛارواری ٚ تیزا٘ذاسی ٚ ؽىار اس ٚرسػ ٞای ٔٛرد ػاللٝ ٔزدْ اٖ دٚرٜ تٛدٜ اعت..17

 چٌٛاٖ تاسی را تٝ اػتماد تغیاری اس پضٚٞؾٍزاٖ ایزا٘یاٖ تاعتاٖ اتذاع وزدٜ ا٘ذ..18

 ٌزفتٝ ؽذٜ وٝ تٝ ٔؼٙای ؽادٔا٘ی ٚ عزٚر اعت.ٚاصٜ جؾٗ اس یؾٗ ٚ یغٙٝ اٚعتایی .19
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 چٟارٌشیٙٝ ای

 وذاْ ؽاػز فارعی تٝ اعغٛرٜ ٞای پّٟٛا٘ی ایزاٖ تاعتاٖ تٛجٝ داؽتٝ اعت؟.1

 د( فزدٚعی                ج( رٚدوی               ب( حافظ                 اِف( عؼذی   

 درتاریاٖ رْٚ ٚ یٛ٘اٖ تٛد؟در دٚراٖ تاعتاٖ ، وذاْ یه اس ٔٛارد تمّیذ تشرٌاٖ ٚ .2

 د( اػتمادات ٔذٞثی                  ج( جؾٗ ٞا                    ب( آداب غذا خٛردٖ               اِف( پٛؽان    

 وذاْ ٌشیٙٝ اس آداب غذا خٛردٖ در ایزاٖ تاعتاٖ ٘یغت؟.3

 د( ٕٞٝ ٔٛارد         ج( دػای ٘اٖ در پایاٖ غذا                 ب( ؽغتٗ دعت ٞا لثُ اس غذا               اِف( عخٗ ٌفتٗ عز عفزٜ    



 

 

 در آییٗ ................، ٔٙؾا تٕاْ خیز ٚ خٛتی ٞا ..................... ٚ عزچؾٕٝ تذی ٞا اٞزیٕٗ تٛد. .4

 اٞٛرأشدا –د( اٚعتا                اٞٛرأشدا    –ج( سرتؾت                 سرتؾت    -ب( اٚعتا                اٚعتا     –اِف( سرتؾت 

 در ایزاٖ تاعتاٖ ، س٘اٖ اس .................... ٚ ٔزداٖ اس ............................ تٝ ػٙٛاٖ پٛؽان اعتفادٜ ٔی وزد٘ذ..5

 والٜ ٕ٘ذی -ٚعزی      د( پیزاٞٗ تّٙذ  ر –ج( تاالپٛػ اعتیٗ دار تّٙذ     پیزاٞٗ  –پیزاٞٗ تّٙذ      ب( رٚعزی  –اِف( والٜ ٕ٘ذی 

 وذاْ ٌشیٙٝ درعت ٘یغت؟.6

 اِف( پّٟٛاٖ ٚ پّٟٛا٘ی در تاریخ وٟٗ ٔا ریؾٝ دارد.

 اِف( وٛرٚػ ، داریٛػ ٚ سرتؾت اس اعغٛرٜ ٞای پّٟٛا٘ی ایزاٖ تاعتاٖ ٞغتٙذ.

 ج( عٛارواری ٚ ؽىار اس ٚرسػ ٞای ٔٛرد ػاللٝ ایزا٘یاٖ تاعتاٖ تٛد.

 ظ تٝ عایز وؾٛرٞا راٜ یافتٝ اعت.ی تٛعظ ایزا٘یاٖ اتذاع ؽذٜ ٚ عپد( چٌٛاٖ تاس

 ) پٙذار ٘یه ، ٌفتار٘یه ٚ وزدار٘یه ( تٛصیٝ وذاْ ؽخصیت اعت؟.7

 د( ٞزٚدٚت               ج(حضزت ػیغی )ع(             ب( وٛرٚػ             اِف( سرتؾت   

 در ایزاٖ تاعتاٖ غذای اصّی ٔزدْ چٝ تٛد؟.8

 د( تخٓ پز٘ذٌاٖ        ج( ٔیٜٛ ٞا ٚ عثشیجات                ب( غالت                اِف( ٌٛؽت حیٛا٘ات خاٍ٘ی   

 تٝ ٘ظز ٔٛرخاٖ وذاْ ٔٛاد غذایی تٝ تزتیة اس یٛ٘اٖ ٚ ٞٙذ تٝ ایزاٖ ٚارد ؽذٜ اعت؟.9

 ادٚیٝ  –د( رٚغٗ سیتٖٛ           غالت    –ج( رٚغٗ سیتٖٛ          رٚغٗ سیتٖٛ –ب( ادٚیٝ            ادٚیٝ     –اِف(غالت 

 وذاْ ٔٛرد پٛؽان اصّی ٔزداٖ در ایزاٖ تاعتاٖ تٛد؟.11

 ج( ؽّٛار ٚ والٜ ٕ٘ذی      د( پاپٛػ ٚ ؽاَ                 ب( تاال پٛػ ٚ ٘یٓ تٙٝ چزْ              اِف( ردای تّٙذ ٚ ؽاَ  

 ت؟ػاللٝ ٔزدْ ایزاٖ تاعتاٖ تٛدٜ اع وذاْ یه ، اس ٚرسػ ٞای ٔٛرد.11

 د( ٕٞٝ ٔٛارد                ج( پزتاب ٘یشٜ            ب( تیز ا٘ذاسی           اِف( عٛارواری    

 ایزا٘یاٖ تاعتاٖ وذاْ رفتار را تٝ ٍٞٙاْ غذا خٛردٖ ٌٙاٜ ٔی دا٘غتٙذ ؟.12

 د( عىٛت وزدٖ                 ٛردٖ  ج( سیاد خ    ب( تٙذ غذا خٛردٖ         اِف( عخٗ ٌفتٗ     

 د( تٙثّی ج( عخٗ ٌفتٗ عز عفزٜ    ب( اعزاف     اِف( تزٍٞٙی   ٔزداٖ ٚ س٘اٖ ایزاٖ تاعتاٖ چٝ چیش را ٘ؾا٘ٝ اٞزیٕٗ ٔی دا٘غتٙذ؟.13



 

 

 ؟ٔخاِفت ٔی وزد٘ذی دیٍز در ایزاٖ روذاْ دٚرٜ ٔٛتذاٖ سرتؾتی تا رٚاج دیٗ ٞاد.14

 د( ٔادٞا         ج( عاعا٘یاٖ           ب( اؽىا٘یاٖ            اِف( ٞخأٙؾیاٖ    

 وذاْ ٘ٛع پٛؽان ٘خغتیٗ تار تٛعظ ایزا٘یاٖ عزاحی ؽذ؟.15

 د( تاالپٛػ          ج( والٜ                ب( ؽّٛار                    اِف( رٚعزی   

 ی ایزا٘یاٖ تاعتاٖ ٘یغت؟ؾٗ ٞاوذاْ یه اس ج.16

 ؾٗ عذٜ ج( جؾٗ ٟٔزٌاٖ      د( ج         ب(جؾٗ آب         اِف( جؾٗ ٘ٛرٚس   

 ؾٗ ٘ٛرٚس تٝ تاج ٌذاری وذاْ پادؽاٜ اعغٛرٜ ای ٘غثت دادٜ ٔی ؽٛد؟ج.17

 د( جٕؾیذ           ج( داریٛػ         ب( فزیذٖٚ           اِف( ویٛٔزث   

 عاسٔاٖ ُّٔ رٚس اَٚ فزٚردیٗ را رٚس جٟا٘ی ٘ٛرٚس اػالْ وزد؟در وذاْ عاَ ، .18

 1378د(                  1389ج(             1388ب(             1387اِف( 

 دیٗ سرتؾتی در سٔاٖ وذاْ عّغّٝ دیٗ رعٕی وؾٛر اػالْ ؽذ؟.19

 اؽىا٘یاٖ  د(          ج( ٔادٞا             ب( عاعا٘یاٖ         اِف( ٞخأٙؾیاٖ   

 ا٘ذ؟ وذاْ ٚررسػ را ایزا٘یاٖ تاعتاٖ اتذاع وزدٜ.21

 د( تیزٚ وٕاٖ         ج( چٌٛاٖ           ب ( عٛار واری              اِف( وؾتی   

 وتاب ٔؼزٚف سرتؾت چٝ ٘اْ داؽت؟.21

 د( ؽاٞٙأٝ           ج( اٚعتا            ب( تٛرات                 اِف( ا٘جیُ      

 جؾٗ ٘ٛرٚس در وذاْ پایتخت ٞخأٙؾیاٖ تزٌشارٔی ؽذ؟.22

 ٍٕٞتا٘ٝد ( ٕؾیذ                        جتخت ج ( ؽٛػ                ب ( تاتُ                 اِف ( 

 ادٚیٝ((   تٝ تزتیة اس چٝ وؾٛر ٞایی ٚارد ایزاٖ ٔی ؽذ؟-در دٚرٜ تاعتاٖ ٔحصالت))رٚغٗ سیتٖٛ.23

 ْرٚ -ٔصزد ( ٔصز               -رْٚج ( یٛ٘اٖ            -ٞٙذٚعتاٖب ( ٞٙذٚعتاٖ               -یٛ٘اٖاِف ( 

 ؟ تٛد چٝ عاعا٘یاٖ ی دٚرٜ در وؾٛر رعٕی دیٗ.24

 ٔغیحی د (                         ٔا٘ٛی ج (  یٟٛدی                             ب (                     سرتؾتی اِف ( 



 

 

 ؟ تٛد چٝ تاعتاٖ ایزاٖ در ٔزدْ ، اصّی غذای.25 

 جٛ ٚ ٌٙذْ د (                        جٛ ج (                           تز٘ج ب (                 ٌٙذْ اِف ( 

 ؟ پٛؽیذ٘ذ ٚ ٕ٘ٛدٜ عزاحی را آٖ وٝ تٛد٘ذ وغا٘ی ٘خغتیٗ ایزا٘یاٖ.26

 رٚعزی د (                 تّٙذ ٞای پیزاٞٗ ج (                ؽّٛار ب (                دار آعتیٗ ٞای پٛػ تاال اِف ( 

 وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد سرتؾت ٚ آییٗ سرتؾتی صحیح اعت؟.27

 سرتؾت ٔزدْ را تٝ پزعتؼ خذایاٖ آتؼ ٚ خان دػٛت ٔی وزد. اِف(

 وزد.سرتؾت تؼاِیٓ خٛد را در سٔاٖ حیاتؼ در وتاب اٚعتا ٌزد آٚری ب( 

 ج( در آییٗ سرتؾتی ، اٞٛرأشدا پٙذار ٘یه را آٔٛسػ ٔی داد.

 د( سرتؾت لثُ اس عّغّٝ ٔادٞا ٔی سیغت ٚ پظ اس ٔزٌؼ آییٗ سرتؾتی در ٔیاٖ الٛاْ ایزا٘ی رٚاج یافت.

 وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد پٛػ ٚ پٛؽان ایزا٘یاٖ تاعتاٖ ٘ادرعت اعت؟.28

 عتیٗ دار پٛؽان اصّی ٔزداٖ تٛد.اِف( ؽّٛار ٚ والٜ ٕ٘ذی ٚ تاال پٛػ ٞای آ

 ب( س٘اٖ اس ؽّٛار پیزاٞٗ تّٙذ ٚ رٚعزی اعتفادٜ ٔی وزد٘ذ.

 ج( ِثاط رٚٔی ٔٛرد تٛجٝ درتاریاٖ ایزاٖ تٛد ٚ عؼی ٔی وزد٘ذ اس عزح ِثاط ٞای رٚٔی تمّیذ وٙٙذ. 

 د( تزٍٞٙی ٚ تی تٙذتاری را ٘ؾا٘ٝ ی اٞزیٕٗ ٔی دا٘غتٙذ.

 اٖ رٚاج ٘ذاؽتٝ اعت؟وذاْ ٔٛرد در ایزاٖ تاعت.29

 د( فالخٗ              ج( پزتاب سٚتیٗ              ب( ؽّیه ٌِّٛٝ تا تفًٙ         اِف( پزتاب عًٙ     

 در ایزاٖ تاعتاٖ ، وذاْ ٌشیٙٝ تغیار ٔمذط تٛد؟.31

 د( آتؼ                  ج( خان                    ب( تاد                اِف( آب    

 وذاْ ٌشیٙٝ جشٚ عٝ اصُ دیٗ سرتؾت ٘یغت؟.31

 د( پٙذار٘یه         وار ٘یه    ج(          ٌفتار٘یه   ب(         اِف( وزدار٘یه  

 ٚاردات رٚغٗ سیتٖٛ در سٔاٖ ایزاٖ تاعتاٖ اس وذاْ وؾٛر تٛد؟.32

 د( یٛ٘اٖ             ج( رْٚ             ب( چیٗ        اِف( ٞٙذٚعتاٖ      



 

 

 وؾٛر ٞٙذٚعتاٖ چٝ ٔحصِٛی را تٝ ایزاٖ صادر ٔی وزد؟.33

 د( ادٚیٝ          ج( سػفزاٖ               ب( چای                اِف( تز٘ج    

 وذاْ چؾٗ اس ٘ظز ایزا٘یاٖ تغیار تاؽىٜٛ اعت؟.34

 د( تزداؽت ٔحصَٛ        ج( ٘ٛرٚس            ب( ٟٔزٌاٖ            اِف( عذٜ    

 جٕالت عتٖٛ اِف  را تٝ وّٕات  عتٖٛ تٝ ٚصُ ٕ٘اییذ   

 ب                                اِف                                      

 جؾٗ ٘ٛرٚس                           ٚرسػ اتذاػی ایزا٘یاٖ تاعتاٖ                        

 آعیاب آتی                                      ٔمذط تزای ایزا٘یاٖ تاعتاٖ                 

 سرتؾت                                             وتاب سرتؾت                              

 تاسی چٌٛاٖ                                               رٚحا٘یٖٛ سرتؾتی                   

 اٚعتا                                                          دیٗ ایزاٖ تاعتاٖ            

 ٔٛتذاٖ                                            غذای اصّی ایزاٖ تاعتاٖ               
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 ٌٙذْ ٚ جٛ                               س وؾٛر                       ٚاردات ادٚیٝ ا 

 یٛ٘اٖ                                        ٚاردات رٚغٗ سیتٖٛ اس وؾٛر      
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 ایزا٘یاٖ                   تشري تزیٗ جؾٗ ٔزدْ ایزاٖ تاعتاٖ                

                :                                                                                                                            فؼاِیت

 ٌذؽت تا. وزد٘ذ ٔی آعیاب را ٌٙذْ عًٙ تىٝ دٚ عاییذٖ تا ٌذؽتٝ در:  وزدٖ آرد تزای عیابآ ا٘ٛاع –وتاب 145عٛاِی در صفحٝ 

ٞای تادی ٚ آتی ٘یش تٝ وار ٌزفتٝ ؽذ٘ذ تا أزٚس وٝ  ؽذ. وٓ وٓ آعیاب دیٍز اس جا٘ٛراٖ تزای چزخا٘ذٖ عًٙ آعیاب تٟزٜ ٌزفتٝ ٖسٔا

  ؽٛد. فزاٚری آرد در وارخا٘جات ا٘جاْ ٔی

  146ؿ  فؼاِیت

ٔحُ  دأٗ در أٗ پزجیٗ وٝ تاالپٛػ ٚد یه ٚ ؽُٙ ؽثیٝ پٛػ تاال یه اس تٛد ػثارت تاعتاٖ ایزا٘یاٖ ِثاط تغٛروّی: ٔزداٖ پٛؽان  -1

. ٘ٛع تٛد دٚ وٕز دارای یه وٕزتٙذ چزٔی تٛدٜ اعت تاالپٛػ پٛؽؾی ٔا٘ٙذ ؽُٙ تٛد وٝ تّٙذی آٖ تٝ ا٘ذاسٜ تاالتٙٝ تٛد ٚ دأٗ پارعیاٖ تز

 .چٖٛ جٛراب تٝ پا وؾیذٜ ٔیؾذ ٔی دارای دٚراعتٝ چیٗ. والٜ آ٘اٖ اسجٙظ ٕ٘ذ تٛدٚوفؼ آ٘اٖ تغیار عادٜ ٚه راعتٝ چیٗ ٚد٘ٛع اَٚ ی



 

 

 . رعیذ ٔی پا ٔچ تا وٝ وٛتاٜ ٚآعتیٗ چیٗ راعتٝ دارای یا تّٙذ عادٜ پٛؽؾی اس :تٛد ػثارت س٘اٖ پٛؽان أا ٚ

 (دیٍز درعت ٞزجٛاب ٚیا) اعت ؽذٜ ایجاد صٙؼت تٛعؼٝ در٘تیجٝ ایٟٙا.  پفه ٔاوارٚ٘ی -ٕٞثز-واِثاط–عٛعیظ -2

  147ؿ  فؼاِیت

 چٌٛاٖ ، وؾتی ، ٚرسؽٟای رسٔی، عٛارواری ٚ تیزا٘ذاسی تا وٕاٖ-3

 ا٘غاٟ٘ا تٛعیّٝ تذریجٝ ت ٚ ٔؼاصز دٚراٖ در یا ٚ اعت دیٍز ٞای ّٔت تٝ ٔتؼّك ٚرسؽٟا ایٗ سیزا.  راٌثی -تغىتثاَ -ٞٙذتاَ–فٛتثاَ -4

  .اعت ٔذٜآ تٛجٛد

  149ؿ  فؼاِیت

 لّة ٞا ٚ چؾٓ ٞا ( ی وٙٙذٜ دٌزٌٖٛ ای  ) االتصار ٚ اِمّٛب ٔمّة یا  دػای تحٛیُ عاَ ٘ٛ-5

 ( ٞا ؽة ٚ رٚسٞا ی وٙٙذٜ تٙظیٓ ٚ ٌزدا٘ٙذٜ ای) یا ٔذتز اِّیُ ٚ اِٟٙار

 ( عثیؼت ٚ ا٘غاٖ حاَ ی دٞٙذٜ تغییز ای) االحٛاَ ٚ اِحَٛ ٔحَٛ یا 

 (فزٔا دٌزٌٖٛ حاَ تٟتزیٗ تٝ را ٔا حاَ)   اِی احغٗ اِحاَ حَٛ حاِٙا

 :تاؽذ سیز ٚیضٌی پٙج دارای تایذ ٌیزد، ٔی لزار عفزٜ ایٗ در وٝ آ٘چٝ - اِف -6 

 ٔا٘ٙذ)  تزویثی ٞای ٚاصٜ اس آٟ٘ا ٘اْ.٘ثاؽذ ٔزوة تاؽذ؛اعٓ تاؽذ؛خٛرد٘ی داؽتٝ ٌیاٞی ؽٛد؛ریؾٝ آغاس  ط  ٚاصٜ تٙذ تا  تاؽذ؛ پارعی

  ؛.تاؽذ ٘ؾذٜ عاختٝ( آٟ٘ا ٔا٘ٙذ ٚ سٔیٙی عیة تزؽی، عیز پّٛ، عثشی

ٞای ٘ٛرٚسی پیذا  ٞای پارعی، ٕ٘یتٛاٖ ٞؾتٕی را تزای ٞفت عیٗ تا ٍ٘زػ تٝ آ٘چٝ وٝ آٔذ، ؽٍفتی تشرٌیغت وٝ در تیغت ٔیّیٖٛ ٚاصٜ

ٞٓ آغاس ؽذٜ تاؽذ « ط»تٙذٚاصٜ  اٌز چٝ تا -٘ثاؽذ ٞا  وزد وٝ دارای ایٗ پٙج ٚیضٌی تاؽٙذ.تٙاتزایٗ ٞز آ٘چٝ وٝ دارای ایٗ ٚیضٌی

ٞا را دارا ٞغتٙذٚ ٔی تٛا٘ذ جشء ٞفت  تٛاٖ جشء ٞفت عیٗ تٝ حغاتؼ آٚرد. در ستاٖ پارعی، تٟٙا ٞفت چیش ٞغتٙذ وٝ ایٗ ٚیضٌی ٕ٘ی

  عیٗ تاؽذٚ عیٗ دیٍزی ٚجٛد ٘ذارد:

 اعت آٟ٘ا اس یىی ٕ٘اد ٞا عیٗ اسایٗ ٚٞزوذاْ  شدا ٞفت تأی ؽٛ٘ذدر دیٗ سرتؾت ؽؼ فزؽتٝ تشري یا اتز فزؽتٝ داریٓ وٝ تا اٞٛرأ

ارٚعیة: ٕ٘اد فزؽتٝ عپٙذار ٔذ)اعفٙذ(، فزؽتٝ سٖ، تارٚری ٚ پزعتاری اعتغثشی:ٕ٘اد فزؽتٝ ٚد درٔاٖ ٕ٘اد – اٞٛرأشدا ٕ٘اد:  عیز

 ؽىیثایی ٚ صثز ٕ٘اد ٚ ٔزداد فزؽتٝ ٕ٘اد: عزوٝ.اعت ػؾك ٕ٘اد ٚ خزداد فزؽتٝ ٕ٘اد:  اردیثٟؾت ٚ ٕ٘اد س٘ذٌی دٚتارٜ اعت.عٙجذ

 زاٚا٘ی ٚثزٚت اعت.عٕاق: ٕ٘اد فزؽتٝ تٟٕٗ ٚ ٕ٘اد تاراٖ یا رً٘ عّٛع خٛارتارٚف ٕ٘اد ٚ ؽٟزیٛر فزؽتٝ ٕ٘اد:  عٕٙٛ.اعت جاٚداٍ٘ی

 خٛرؽیذ اعت.


