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 دقیقه  50  مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دتیرستان 1شماره صفحه : 
    

 4   غلط تودن جمالت زیر را مشخص کنیذ. یا صحیح و( الف  

ٍقتی غ 1 ِ تاضذ تیثسخي  ٍاقؼیتً ذاضت ذ  ٌَی ُ دیگزاى هی گ ِ درتار ِ ًآچ ٍد، ک ِ ضوار هی ر   ؽ   ظ   .ت
    ؽ   ظ   یکی اس ثوزات کار ٍ کَضص تزطزف ضذى هطکالت اجتواػی است. 2
   ؽ   ظ   اصلی تزیي ضگزد ضزکت ّای تشرگ تزای جذب هخاطثاى هذلساسی است. 3
     ؽ   ظ   ًؼوت ػوز تِ تٌْایی تزای خَضثختی ها در دًیا ٍ آخزت کافی ًیست. 4
  ؽ   ظ  .ّز کس قثل اس سخي گفتي تِ ػَاقة گفتارش تیٌذیطذ، اس درٍؽ گفتي دٍری هی کٌذ 5
  ؽ   ظ             ُ هطففیي ّواى گزاى فزٍضاى ّستٌذ.سَرهٌظَر اس هطففیي در  6
7  ِ ًَاذ( اس پیاهثز اکزم )ظ( هی تاضذ.ایي سخي ک ِ قزآى فزا هی خ ٍ ػول ت ِ سَی ًیکی    ؽ   ظ  )تفکز ًاساى را ت
  ؽ   ظ   است. کاستی ّای خَد تْتزیي راُ درهاى غیثتغافل ًثَدى اس ػیة ّا ٍ  8

 2    صحیح را انتخاب کنیذ.گسینه های ( ب 

 هیل دائوی تِ خزیذ تیطتز ٍ تیطتز کاالّا ٍ اجٌاس را چِ هی گَیٌذ؟ 1
  ّوِ هَاردد(      اسزافج(   هصزف گزاییب(  هذ گزایی الف( 

   ؟فحاضی ًیستکذام گشیٌِ اس ًظز ػلوای اخالق راُ درهاى  2
  اًساى ّای فحص دٌّذُ هقاتلِ کزدى تاب(   دٍری کزدى اس فحص دٌّذُالف(  
 تَجِ تِ ػذم رستگاری در صَرت فحاضی د(    ًذیطیذى تِ سضتی ٍ ًاپسٌذی فحاضیاج(  

  ؟ ًوی تاضذکذام گشیٌِ اس ضغل ّای حالل هی تاضذ کِ درآهذ صاحثاى آى حزام  3
ذی خَبالف(   ِ ٌت ِ تی کیفیت در تست سیل  دسدی یک کارهٌذ اس ساػت هَظفی اداری  ب(  قزاردادىٍ 
  خزیذ ٍ فزٍش اجٌاس قاچاقد(         تزکیة کاالّای هزغَب تا ًاهزغَبج(  

     کذام گشیٌِ اس سیاى ّای اجتواػی هصزف گزایی هی تاضذ؟ 4
  کن ضذى تَاًایی خزیذ هزدمب(   تیواری ٍ افشایص ٍسىالف(  
  رفتي ًؼوت ّای الْیّذر د(    فقز ٍ هحزٍهیتج(  
 2    جاهای خالي را تا جمالت مناسة پر کنیذ.ج(  

 ( جشء آى ......................................... است.9( جشء دارد کِ ًِ )10ػثادت دُ ) 1

کلییذ آى  اهام حسي ػسکزی )ع( هیی فزهاییذ: ........................................ در خاًیِ ای جویغ ضیذُ اًیذ کیِ         2

   ........................................... است.

 اٍلیي سزهایِ ها تزای خَضثختی در دًیا ٍ آخزت ......................................... است. 3

 تاضذ.یکی اس تفاٍت ّای اًساى تا حیَاًات ٍ گیاّاى ....................................................... هی  4

 2    کوتاه دهیذ. ، جوابته سواالت زیر ( د 

 دٍ ًوًَِ اس اسزاف را ًام تثزیذ. 1

  حضزت ػلی )ع( در هَرد اّویت تفکز چِ هی فزهایذ؟ 2

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ػلت رٍاج کلوات سضت ٍ فحاضی چیست؟ 3

َیسیذ. 4  کن فزٍضاى چِ کساًی ّستٌذ ، تِ طَر خالصِ ٌت

 5    .ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ( ه 

 الگَّای ٍارداتی ٍ هذّا چِ ًتیجِ ای تِ دًثال دارد؟تقلیذ اس  1

َیسیذ. 2   چْار ػاهل اس ػَاهل ّذر رفتي ػوز را ٌت

ًٍذ در هجاسات غیثت کٌٌذُ چِ هی فزهایٌذ؟ 3  خذا

 اهام صادق )ع( در هَرد خزج کزدى هال حزام در راُ خیز چِ هی فزهایذ؟ 4

ًٍذ حکین چِ کساًی را اس چْارپایاى ًیش گوزا 5  ُ تز هؼزفی هی کٌذ؟ چزا؟خذا

 موفق تاشیذ 

 

 


