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 ٌضیٙٝ ی غحیح سا ا٘تخاب وٙیذ .

 ػىس ٔستٛی ساِثٝ وّیٝ ٔی ضٛد .................... -

 د ( ساِثٝ وّیٝ                 وّیٝ                  ج ( ساِثٝ جضئیٝ ٔٛجثٝ ب (                    ٔٛجثٝ جضئیٝاِف ( 

 دس وذاْ ضىُ حذ ٚسظ دس ٞش دٚ ٔمذٔٝ آٖ ٔٛضٛع است ؟ -

  دْٚد (                                اَٚج (                             سْٛب (                              چٟاسْ  اِف (

 ضىُ چٙذْ است ؟« ٞیچ دیٛا٘ٝ ای وٙجىاٚ ٘یست  –ٞش عاِة ػّٕی وٙجىاٚ است  »لیاس  -

 د ( دْٚ                                  ج ( اَٚ                                    ( سْٛ ب                                    اِف ( چٟاسْ

 

75/

8 

 وٙیذ . سستی یا ٘ادسستی جٕالت صیش سا ٔطخعد 2

 دالِت ٔغاتمی دالِت ِفؼ تش ٔؼٙا وٝ دس تش داس٘ذٜ تخطی اص ٔؼٙای اغّی ِفؼ است . -

 است ، ضشعی ٔتػُ ٔی ٌٛیٙذ .« آٖ ٌاٜ  –اٌش » لضایای ضشعی وٝ ساختاس آٖ تٝ غٛست ،  -

 ٔمذْ تایذ حتٕا ٚ ٕٞیطٝ دس اتتذای لضیٝ تیایذ ٚ تاِی تٝ ِحاػ ٔؼٙا د٘ثاِٝ ٔمذْ است . -

 خٛیطاٚ٘ذاٖ ٚ دٚستاٖ اص ٘ظش سٚا٘ی تاثیش وٕتشی تش ٔا داس٘ذ . اٖسخٙ -

 پشٚسش ٟٔاستٟای تفىش غحیح ٚ اسصیاتی استذالَ ٞا ٘یاصٔٙذ تٕشیٗ ٚ تىشاس است . -

25/

1 

 

 جاٞای خاِی سا تا وّٕات ٔٙاسة پش وٙیذ . 3

 .................... ٔی ضٛد .ػذْ سػایت دلیك ػالٔت سجاٚ٘ذی ٚ حشوات وّٕات ، تاػث پذیذ آٔذٖ ٔغاِغٝ . -

 ٘اْ دیٍش تؼشیف تٝ ٔثاَ ...................... ٘اْ داسد . -

 دس غٛستی وٝ دس جاتٝ جا وشدٖ اجضای لضیٝ ، لاػذٜ ی ػىس ٔستٛی سا تٝ دسستی سػایت ٘ىٙیٓ دچاس ٔغاِغٝ ی  -

 .......................  ٔی ضٛیٓ . 

دس ٞش دٚ لضیٝ تىشاس ٔی ضٛد ٚ تا حزف آٖ ٘تیجٝ تٝ دست ٔی آیذ ........................ ٔی تٝ جضء ٔطتشن ٔیاٖ دٚ لضیٝ وٝ  -

 ٌٛیٙذ .

1 

 ٘ٛع ٔغاِغٝ ٞای صیش سا تؼییٗ وٙیذ . 4

چشا تٕشیٗ ٞا سا حُ ٕ٘ی وٙی ٚ ٘طستٝ ایٗ وتاب داستاٖ ٔی خٛا٘ی ؟ چٖٛ دتیشٔاٖ ٌفت تشٚیذ ٔغاِؼٝ وٙیذ ٍ٘فت  -

 ذ .تشٚیذ تٕشیٗ حُ وٙی

 سٚصی سا٘ٙذٜ ای تٝ پیچی سسیذ ، خٓ ضذ ٚ آٖ سا تشداضت . -
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 سا ٔطخع وٙیذ .دس جّٕٝ صیش یه ٔفْٟٛ جضئی ٚ یه ٔفْٟٛ وّی  5

 دا٘ص آٔٛصاٖ آٖ ٔیض سا دس والس ٌزاضتٙذ .

5/0 

ػْٕٛ  –تا سسٓ ضىُ ٔطخع وٙیذ ٔیاٖ دٚ ٔفْٟٛ وّی صیش چٝ ٘سثتی اص ٔیاٖ ٘سثت ٞای چٟاس ٌا٘ٝ تش لشاس است . ) تثایٗ  6

 ػْٕٛ ٚ خػٛظ ٔٗ ٚجٝ ( –تساٚی  –ٚ خػٛظ ٔغّك 

5/0 

 تحّیّی ( –اص عشیك روش ٔػادیك تؼشیف – غٛیتؼشیف ٞای صیش سا ٔطخع وٙیذ . ) ِ٘ٛع  7

 «٘ثأ » ٘ثی : ِفظی ػشتی تٝ ٔؼٙای پیاْ آٚس اص سیطٝ ی

 ٘ثی : ا٘ساٖ ٞایی ٕٞچٖٛ حضشت اتشاٞیٓ ، ػیسی ٚ ٔٛسی ٚ حضشت ٔحٕذ ) ظ ( 

 ا٘ساٖ : حیٛا٘ی است داسای لذست تؼمُ

75/0 

 اضىاَ تؼشیف ٞای صیش سا ٔطخع وٙیذ . 8

 ا٘ذاصٜ ٌیشی صٔاٖ ( سٙجیذٜ ٔی ضٛد . ضاسصٔاٖ : أشی وٝ تا ساػت ) ات

 خٛسضیذ : سىٝ عالیی آسٕاٖ .

 ٘ماضی : تػٛیشی وطیذٜ ضذٜ تش پاسچٝ تا لّٓ ٔٛ .

75/0 

 وذاْ یه اص جٕالت صیش دس ٔٙغك لضیٝ ٘أیذٜ ٔی ضٛ٘ذ . 9

 وٝ ٌفتت تشٚ دست سستٓ تثٙذ ؟ -

 ٞش چیض تٝ جای خٛیص ٘یىٛست .-

5/0 

 صیش سا تؼییٗ وٙیذ .لضایای حّٕی الساْ  00

 سیٕشؽ تی ٔؼٙا ٘یست . -

 ٕٞٝ دضٕٙاٖ ٘اتٛد ضذ٘ذ . -

5/0 

 جذَٚ صیش سا وأُ وٙیذ . 00

 ػىس ٔستٛی تذاخُ تضاد تٙالض اغُ لضیٝ

      ٞش ا٘سا٘ی ٘اعك است

2 

 تا تٛجٝ تٝ جذَٚ تاال چٝ ساتغٝ ای ٔیاٖ دٚ لضیٝ ٚجٛد داسد ؟ 02

 تؼضی آتضی ٞا ًٟ٘ٙ ٞستٙذ .                      ٞش ٍٟ٘ٙی آتضی است           -

 ٞیچ ٔسافشی دس ساٜ ٘یست .                     ٕٞٝ ٔسافشاٖ دس ساٜ ٞستٙذ . -

5/0 

 ادامه سؤاالت در صفحه بعد



 رديف
 

 بارم 3صفحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      انم ردس:    منطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م وانم خانوادگي :                   ان

 اضىاَ استذالَ ٞای صیش سا ٔطخع وٙیذ . 01

 سستٓ ضیش است .              ضیش دس تیطٝ ص٘ذٌی ٔی وٙذ .             پس سستٓ دس تیطٝ ص٘ذٌی ٔی وٙذ . -

 است . پس ا٘ساٖ تی جاٖ                   ا٘ساٖ اص خان است .          خان تی جاٖ است .         -

5/0 

 ( اػتثاس یا ػذْ اػتثاس لیاسٟای صیش سا ٔطخع وٙیذ . ) دس غٛست ػذْ اػتثاس ػّت آٖ سا روش وٙیذ . 01

 ٞیچ اِف ب ٘یست                 تؼضی اِف ب است                   ٞیچ اِف ب ٘یست                 تؼضی ب اِف است  -

 چ ج ب ٘یست                    تؼضی ج ب ٘یست                   تؼضی ج ب استتؼضی ج ب است                    ٞی -

  

 . . تؼضی اِف ج ٘یست              . . تؼضی اِف ج ٘یست                      . . تؼضی اِف ج ٘یست          . . تؼضی اِف ج است

  ٘ا ٔؼتثش        ٔؼتثش           ٘ا ٔؼتثش        ٔؼتثش                تثش٘ا ٔؼ        ٔؼتثش            ٘ا ٔؼتثش       ٔؼتثش

 ػّت :                       ػّت :                                        ػّت :                                             ػّت :                         

75/0 

 یش سا تؼییٗ وٙیذ .ضىُ لیاس ٞای ص 05

 ٞش ب اِف است                     ٞیچ ج اِف ٘یست                   ٞش ا٘سا٘ی حیٛاٖ است                   ٞیچ حیٛا٘ی جٕاد ٘یست 

5/0 

 غیش لاتُ جٕغ دس وزب ( –غیش لاتُ جٕغ دس غذق  –الساْ لضایای ٔٙفػُ صیش سا ٔطخع وٙیذ . ) حمیمی  06

 . ٚضٙثٝ است یا سٝ ضٙثٝیا فشدا د -

 حشٚف اٍّ٘یسی یا غذا داس٘ذ یا تی غذا . -

 دس واسٌاٜ ٔا تشای ضیشیٗ وشدٖ ضیشیٙی ٞا یا اص ضیشٜ خشٔا استفادٜ ٔی ضٛد یا اٍ٘ٛس . -

 ایٗ پَٛ وافی ٘یست تا آٖ فمظ ٔی تٛا٘ی یا خٛدواس تخشی یا ٔذاد . -

 ا دِیُ ٔطخع وٙیذ .اػتثاس ٚ ػذْ اػتثاس لیاس ٞای استثٙایی صیش سا ت

 اٌش جادٜ تستٝ است ، ٔسافشاٖ ٕ٘ی آیٙذ . -

 ٔسافشاٖ ٕ٘ی آیٙذ .

 پس جادٜ تستٝ است .

 اٌش پیأه ٔٗ تٝ دست اٚ سسیذٜ تاضذ ، حتٕا دس جّسٝ ضشوت خٛاٞذ وشد . -

 اٚ دس جّسٝ ضشوت ٘ىشدٜ است 

 پس پیأه ٔٗ تٝ دست اٚ ٘شسیذٜ است .

 ش٘ذٜ ضذٖ ٚی ٚجٛد داسد .اٌش اٚ دٚپیًٙ وٙذ احتٕاَ ت -

 اٚ اُٞ دٚپیًٙ وشدٖ ٘یست .

 پس احتٕاَ تش٘ذٜ ضذٖ ٚی ٚجٛد ٘ذاسد .
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 دس لضایای صیش ٔمذْ سا ٔطخع وٙیذ .

 تٕشیٗ ٞا سا أطة ٔی ٘ٛیسٓ ، اٌش ٚلت پیذا وٙٓ . -

 اٌش فشدا أتحاٖ داضتٝ تاضیٓ ٕ٘ی تٛا٘یٓ أطة تٝ ٟٕٔا٘ی تشٚیٓ . -

5/0 

 

 

 
 

 -جذَٚ صیش سا وأُ وٙیذ . 08

  

 ٔغاِغٝ 

 ٕ٘اییٕ٘ایی ٚ وٛچه  تضسي تٛسُ تٝ احساسات تّٝ ٌزاسی ٔسْٕٛ وشدٖ چاٜ ٔٛاسد

پیطٟٙاد ٔٗ تشای ایٗ وتاب ٌاْ ٔٙغك 

است ٚ ٔی دا٘ٓ وٝ ٕٞٝ ٕٞىاساٖ فٟیٓ 

 ٚ ا٘ذیطٕٙذْ آٖ سا ٔی پسٙذ٘ذ .

    

فمظ تچٝ ٞای ضیغٖٛ ٚ تٙثُ ٞستٙذوٝ 

 سیاضی سا دٚست ٘ذاس٘ذ .

    

٘فش اَٚ لٟشٔاٖ دٚ  00ٔا ٔفتخشیٓ وٝ اص 

فش ٚ ٔیذا٘ی دس ٔساتمات إِپیه چٟاس ٘

 وفص پٛٔا تٝ پا داضتٙذ .

    

حٛاست سا جٕغ وٗ اٌش ٔی خٛاٞی 

پیطشفت وٙی ٚ ا صٔضایای جا٘ثی 

استفادٜ وٙی تایذ تٝ دستٛسات غیش 

 لا٘ٛ٘ی ٔمأات تاال ٘یض ٌشدٖ تٟٙی .
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 تٝ سٛاالت صیش پاسخ تذٞیذ . 19

آغاص ٔی ضٛ٘ذ تا وذاْ یه اص دٚ ٔثحث اغّی ٔٙغك استثاط  جٕالتی وٝ تا چیست پایاٖ ٔی پزیشد ٚ جٕالتی وٝ تا چشا -

 داس٘ذ ؟

 

 

 تىاس ٌشفتٝ ضذٜ تاضذ ا٘ٛاع تؼشیف ٔثاِی روش وٙیذ وٝ دس آٖ -

 

 

 یىی اص واستشدٞای استذالَ دسن حمیمت است آٖ سا تٛضیح دٞیذ . -

 

 

ایٗ استذالَ دس چٝ صٔیٙٝ ٞا ٚ ػّٛٔی  یىی اص الساْ استذالَ ، استذالَ تٕثیّی است آٖ سا تٛضیح دادٜ ٚ تٍٛییذ اص -

 استفادٜ ٔی ضٛد ؟

 

 

 تفاٚت ٔیاٖ ٔتفىش ٘ماد ٚ غیش ٘ماد سا تیاٖ وٙیذ . -
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