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 /5 .زاضز ............................. ّب آى پیطٍي ٍ ....................................... ثِ هطزم اػتقبز زض ضیطِ حقیقت زض ایطاى اسالهی اًقالة 1

 /5 ................................. ًبم زاضز..ثجطز ثیي اظ ضا کطَض ٍ هب اهٌیت کِ ػَاهلی ٍ ذططات 2

 ّبي ًظبهی اضزٍگبُ زض ٍ ضفت ایطاى اظ ذبضج ثِ ضبُ، ضغین ّبي ظًساى زض ٍضکٌدِ سرتی تحول سبل چٌس اظ پس کِ هجبضظ ظًبى اظ یکی 3

 .است........................................................ ذبًن ضس، تجسیل ػیبض توبم چطیکی ثِ فلسطیي
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 ثط تب زٌّس هی اًدبم ذبظ گطٍّی ٍیب خبهؼِ یک زض الظم تغییطات ایدبز خْت زض آى ػَاهل ٍ زضوي کِ غیطًظبهی ّبي فؼبلیت کلّیِ ثِ 4

 .ضَز هی گفتِ.......................................... یبثٌس، تسلط گطٍُ ٍ خبهؼِ آى

5/ 

  .کيیس نشزص را زیر غلط و ضدیح جهالت( ب 

 /5  ( )غلط         ( )صحیح                .است سرت ًَع اظ تْسیس گَیین هی حبلت ایي زضگیطًس، قطاض ّسف خبهؼِ یک اػتقبزات ٍ ثبٍضّب ّب، اضظش گطا 5

 /5  ( )غلط       ( )صحیح                                     .ضَز هی حبصل ػلوی پیططفت پطتَ زض کِ است آى ازاهِ ٍ حفظ هب اًقالة پیطٍظي ضهع 6

 /5  ( )غلط       ( )صحیح                                          .است خبهؼِ یک اػتقبزات ٍ ثبٍضّب ّب، اضظش ثطزى ثیي اظ سرت ًَع اظ تْسیس ّسف 7

 /5  ( )غلط     ( )صحیح .ضسیس پبیبى ثِ سبلِ ّطت خٌگ ػطاق، ٍ ایطاى تَسط   598   ضوبضُ قطؼٌبهِ پصیطش ثب1367   سبل هبُ هطزاز زض 8

  کيیس نشزص * ةاعالنث را پاسذ ةٍحریو(ج 

 .ًیست ظًسُ کٌس زفبع ذَز اظ ًتَاًس کِ هلتی ّط . است ظًسُ هلت یک َّیت اظ خعئی زفبع کیست؟ اظ سري ایي 9

 ذویٌی اهبم(ز                        چوطاى ضْیس(ج           ) اسالم پیبهجط(ة                         ضّجطي هؼظن هقبم (الف

5/ 

 .فطهَز صبزض............ زضتبضید( ضُ )ذویٌی ضااهبم( ثسیح )هیلیًَی ثیست اضتص تطکیل زستَض - 10

 58 13 ماه آبان چهارم (د 1358              سال ماه اردیبهشت (ج 1358         آذر5 (     ب 1359           ماه شهریور یک و سی (الف
5/ 

 آٍضز. هی ػول ثِ خلَگیطي زضوي هستقین زض زیس ًفطات ٍ تدْیعات تأسیسبت، قطاضگطفتي اظ کِ ضَز هی گفتِ اقساهبتی 11

 الف( اذتفبء                          ة(استتبض                           ج(فطیت                                 ز(پطاکٌسگی

5/ 

 .ی ضَززض ایي ًَع ضٍش خٌگ ضٍاًی  اًتطبض  هطبلت ٍ اذجبضي کِ زضستی ًٍبزضستی آى هؼلَم ًیست ٍ ػوَهب هٌجغ  هطوئي  ٍ هطرصی  ّن ًساضز پرص ه  12

 ؼیبتالف(ضبیؼِ                              ة(تجلیغبت                         ج(تفطقِ افکٌی                         ز(تحطیف ٍ اق

5/ 

  دٌیس؟ کَجاه پاسذ زیر سئَاالت ةً 

 /5 ٍظیفِ کسام گطٍُ ضَضاي ایوٌی ظلعلِ  است؟یبفتي هدطٍحیي ثطضسی سبذتوبى  ثِ هٌظَض   13

 /5 از سمت چپ انجام شود چه نام دارد ؟ 09°فرمانی که با چرخش   14

 /5 ، فکط تْبخن ًظبهی  ثِ کطَض هبى اظ سَي زضوٌبى کوتط ضسُ است هب ػعیع هیْي تَاًبي ٍ هؤهيثب سبذت کسام سالح ّب تَسط زاًطوٌساى - 15

یک زلیل.چطا زض ػصط حبضط  اظ سالح ّبي غیط هتؼبضف کوتط استفبزُ هی ضَز؟ 16  5/ 

  .دٌیس کانل پاسذ زیر سئَاالت ةً 

 :کٌیس هقبیسِ ّن ثب اثعاض ٍ ّسف خْت اظ ضا فطٌّگی ٍ ًظبهی تْبخن 17

 ...............................................................................................تْبخن هست اظًظط (الف

 .............................................................................................تْبخن آثبض ًظط اظ (ة
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 هطزاًی کِ ثطاي گستطش زیي ٍ ضّبیی کطَض اظ هستجساى زاذلی ٍ استقالل ایطاى هجبضظُ کطزًس اظ چِ اقطبضي ثَزًس  هثبل ثعًیس 18

 

. 
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 زض زٍضاى کًٌَی )پس اظ خٌگ(ضا تب زٍ هَضز ًبم ثجطیس. آهَظي زاًص ثسیح ّبي ثطًبهِ ٍ ٍظبیف اظ ثطذی 19
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 (هَضز یک)ضس؟ هقسس زفبع سبل ّطت ضطَل ز ایطاى هطزم ٍهقبٍهت پبیساضي هظْط ذطهطْط چطا- 20
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 صبزض ضا آثبزاى هحبصطُ ضسى ضکستِ زستَض ایطاى هسلح ًیطٍّبي ثِ ػولیبتی چِ ثب ٍ تبضیری چِ زض قَا لک فطهبًسُ ػٌَاى ثِ )ضُ( ذویٌی اهبم 21

   .کطزًس
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 )زٍ هَضز(اًس کطزُ هطبضکت اسالهی اًقالة ٍ اسالم اظ زفبع زض هرتلف ّبي ضاُ اظ ٍ زاضتِ اسبسی ًقص هقسس بعزف ّطت سبل زض ظًبى 22

 
 

1 

.ػبهل  ضا تؼطیف کٌیسزفبع )پسافٌس ( - 23  

 

1 

ثِ چِ هٌظَضي اًدبم هی گیطز ؟هثبل ثعًیس زض پسافٌس غیط ػبهل        یاةی نکان  24  
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چگًَِ صَضت هی گیطز ؟ثب شکط هثبل ثیبى کٌیس          افکيی جفرقً        زض خٌگ ضٍاًی 25  

 

. 
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 کٌیس؟ هی اًتربة گیطي پٌبُ ثطاي ضا هحلی چِ .ّستیس زضس کالس زض ضوب ٍ است زازُ ضخ اي ظلعلِ کٌیس فطض ، 26

 .زّیسهی   اًدبم ضا چگًَِ  گیطي پٌبُ
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 ضٍیبضٍیی ثطاي ثیطتط آهبزگی کست آیب کٌیس؟ هی زضیبفت پیبهی هقبثل چِ تصبٍیط ٍ اذجبض اظ  27

 است؟ ضطٍضي ظلعلِ ثب
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 مشخص زیر تصاویر از هریک در را مناسب « و » نامناسب « های مکان شذ، گفته آنچه به توجه با اکنون  28
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