
 

 

  

 

 در جاٞای خاِی وّٕات ٔٙاسة لرار دٞیذ.

.ورد ٔی رلاتت ارٚپا ٘ساجی صٙؼت تا وٝ تٛد ایراٖ پررٚ٘ك صٙایغ از یىی تافٙذٌی صٙؼت .1  

.داضت لرار ػثاس ضاٜ ا٘حصار در تٛد، صادراتی واالی پرسٛدتریٗ وٝ اتریطٓ صادرات. 2  

  .٘ثٛد پررٚ٘ك فارسی ادب ٚ ضؼر ضاػراٖ، تٝ پادضاٞاٖ تٛجٟی وٓ سثة تٝ صفٛی، دٚرٜ در .3

.ورد٘ذ دػٛت ایراٖ تٝ جٟاٖ، در تطیغ ػّٕی ٔراوس از را ػإِاٖ صفٛی دٚرٜ در. 4  

.تٛد جٟاٖ ٘مص ٔیذاٖ ضٕاَ در اصفٟاٖ لیصریٝ تازار ٞا،تازار تریٗ تاضىٜٛ از یىی .5  

 

 درست ٚ یا ٘ادرست تٛدٖ ػثارت ٞای زیر را ٔطخص وٙیذ.

 

  رستد٘ا .تٛد٘ذ پررٚ٘ك ٚ ضىٛفا ایراٖ دأذاری ٚ وطاٚرزی تٟٙا ،صفٛی دٚرٜ در .6

درست .ٌرفتٙذ ٔی دأذاراٖ از وٝ تٛد ٔاِیاتی صفٛی، حىٛٔت درآٔذ ػٕذٜ ٔٙاتغ از یىی .7  

درست٘ا .ا٘ذ ٘ٛضتٝ تسیار ایراٖ ٞای راٜ أٙیت درتارٜ ػذْ ارٚپایی جٟاٍ٘رداٖ .8  

  درست .ٌرفت رٚ٘ك ایراٖ در ضٟر٘طیٙی ٚ آٔذ ٚجٛد تٝ تسري ضٟرٞای صفٛی دٚرٜ در .9

رست٘اد .تٛد پررٚ٘ك فارسی ادب ٚ ضؼر ضاػراٖ، تٝ پادضاٞاٖ تٛجٝ سثة تٝ صفٛی، دٚرٜ در .10  

 

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ سؤاَ



 تٝ سؤاالت زیر پاسخ وأُ دٞیذ.

ٚ اجتٕاػی ز٘ذٌی رٚ٘ك ترای ٔٙاسثی ضرایط وطٛر، سراسر در صفٛیٝ دٚراٖ در چرا .13  

.أٙیت ٚ ٘ظٓ ترلراری ٚ ٘یرٚٔٙذ ٔروسی حىٛٔت ٚجٛد دِیُ تٝ آٔذ؟ پذیذ التصادی  

  

 حىٛٔتی، ٞای ماْضٟر٘طیٙاٖ تیطتر ٔ تٛد٘ذ؟ وسا٘ی چٝ تیطتر صفٛی دٚرٜ ضٟر٘طیٙاٖ .14

.تٛد٘ذ صٙؼتٍراٖٚ ٚراٖ پیطٝ تازرٌا٘اٖ، رٚحا٘یٖٛ، ٘ظأیاٖ،  

                                                                                                              

 پارچٝ خطىثار، تٛد؟ چٝ ورد ٔی صادر ارٚپا تٝ ایراٖ وٝ واالٞای تریٗ ٟٔٓ صفٛی صردر ػ .15

.٘فیس ٞای لاِی ٘یس ٚ حریر ٚ اتریطٕی ٔخّٕی ٞای  

 

 اصفٟاٖ، داضت؟ ٚجٛد ضٟرٞا وذاْ در تسري تافٙذٌی ٞای اَّٚ،وارٌاٜ ػثاس ضاٜ دٚرٜ در .16

.داضت ٚجٛد ٌیالٖٚ ٌرٌاٖ،(استرآتاد )ٔطٟذ، یسد، واضاٖ،  

 

 ٔیردأاد، .تثریذ را ٘اْ ضخصیت چٟار صفٛی ػصر ٚ ضخصیت ٞای ترجستٝ إِاٖاز ػ .17

.ٔجّسی ٔحٕذتالر ػالٔٝ ٚ تٟایی ضیخ ٔالصذرا،  

 

 ػالٜٚ ٔردْ زٔاٖ، آٖ در ورد٘ذ؟ ٔی ترٌسار ٞای ٚجطٗ ٞا آییٗ چٝ ردْٔ صفٛی دٚرٜ در. 18

 ٔی ٌرأی ٘یس را غذیر ٚ فطر لرتاٖ، ٔا٘ٙذ اسالٔی اػیاد تاستا٘ی، ٞای ٗجط دیٍر ٚ تر٘ٛرٚز

 خٛا٘ی، رٚضٝ ضیٜٛ تٝ وطٛر سراسر در طٛرٌستردٜ تٝ ٞٓ حسیٗ أاْ سٌٛٛاری آییٗ. داضتٙذ

.ضذ ٔی ترٌسار تؼسیٝ ٚ ز٘ی سیٙٝ  

  

 تٝ پادضاٞاٖ تٛجٟی وٓ سثة تٝ ٘ثٛد؟ رٚ٘ك پر فارسی ضؼر صفٛی دٚرٜ در دِیُ چٝ تٝ .19

.فارسی ادب ٚ ضؼر ضاػراٖ،  



 جٟاٖ ػّٕی ٔراوس از را ػإِاٖ داد٘ذ؟ ا٘جاْ الذأاتی چٝ ٚآٔٛزش ػّٓ ٌسترش ترای یاٖصف. 20

 ساختٝ صفٛیاٖ ٞای پایتخت در ٚیژٜ تٝ تسرٌی ٞای وتاتخا٘ٝ ٚ ٔذارس. ورد٘ذ ٔی  دػٛت ایراٖ تٝ

.ورد٘ذ ٞا آٖ ٚلف را تسیاری أالن ٚ أٛاَ ٚ ضذ  

  

 خٛضٙٛیسی، ٘ماضی، ٔؼٕاری، یافتٙذ؟ ضٟرت ٚ رٚ٘ك صفٛی ػصر در ٞٙری ٞای رضتٝ وذاْ .21

.واری خاتٓ ٚ آرایی وتاب  

 

 ٌسیٙۀ صحیح را ا٘تخاب وٙیذ.

 

تٛد؟ چٝ ضذ ٔی صادر ػثاس ضاٜ زٔاٖ در وٝ واالی سٛدتریٗ پر .22  

حریر د(                       خطىثارج(                            اتریطٓ ب(                          فرشاِف(   

 

ورد؟ ٔی رلاتت ارٚپا تا وٝ تٛد صفٛی ػصر در ایراٖ پررٚ٘ك صٙایغ از یىی .......صٙؼت. 23  

فّسواری د(         ضی سازی      واج(                              ٘ظأی ب(                   تافٙذٌیاِف(   

 

است؟ صفٛی دٚرٜ تٝ ٔتؼّك زیر ضاػراٖ از یه وذاْ .25  

فرخی یسدید(            ػطمی ٔیرزادٜ ج(                 تٟار ٔحٕذتمیب(           تثریسی صائة اِف(  

 

ورد٘ذ؟ ٔی ز٘ذٌی ضٟرٞا در ایرا٘یاٖ از درصذ چٙذ صفٛیٝ دٚراٖ در .26  

  درصذ 30تا  15 د(    درصذ      40تا 30 ج(               درصذ 15تا  10ب(         درصذ 30تا 20 اِف(

 

 

پٛر لّی پرٚا٘ٝ. تاضیذ ٔا٘ا  

 


