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 تاضْ سًاالت ضزیف

 اِف

 جای خالی سا تا کلمات مىاسة پُش کىیذ. 

 0.25. ضٛ٘س ٕ٘ی ز٘یایی ٞای ٘ؼٕت اظ ا٘ساٖ ٔٙسی تٟطٜ ٔا٘غ ......................................ٌطفتٗ لطاض اصُ .1

 0.25....... است. ..................... ذساٚ٘س، تٝ تمطب ٔسیط زض ا٘ساٖ حطوت تطای ٌاْ اِٚیٗ .2

 0.25...... ذثط ٔی زٞس. ...................... ٘اْ تٝ ٔطي، اظ پس ػإِی ٚجٛز اظ وطیٓ لطآٖ .3

 0.25 ٌیطز؛ ٔی لطاض لیأت زض اػٕاَ سٙجص ٔیعاٖ ٚ ٔؼیاض...........................  اػٕاَ .4

 0.25. ا٘س زازٜ لطاض ذٛز زػٛت سطِٛحٝ .............................وٙاض زض ضا، زیٍط جٟاٖ زض ظ٘سٌی تٝ ایٕاٖ اِٟی ٖپیأثطا .5

 0.25. تیٙٙس ... ٔی............................. ضا ظ٘سٌی وٝ است ِٞٛٙان ٚ ٘اٌٛاض وسا٘ی تطای ٔطي وٝ ٔؼتمس٘س حمیمی ذساپطستاٖ .6

1.5 

 ب

 وادسستی عثاستُای صیش سا مشخض کىیذ.دسستی یا 

 0.25است. تحّیُ ٚ تجعیٝ حاَ زض ا٘ساٖ زائٓ  ضٚحا٘ی تُؼس .1

 0.25. ضٛز ٕ٘ی لغغ وأُ عٛض تٝ ز٘یا تا اٚ اضتثاط تطظخ، ػآِ تٝ ٚی ٚضٚز ٚ ا٘ساٖ ٔطي تا .2

 0.25. ضٛز ٔی ٚاضز ایطاز ذساٚ٘س ػازال٘ٝ ٘ظاْ تط تستا٘س، ضا ٔظّْٛ حك ٚ تطسا٘س اش ٚالؼی ٔجاظات تٝ ضا ظآِ وٝ ٘ثاضس، زیٍطی جٟاٖ اٌط .3

 0.25. ا٘ساٖ اتسی ٘یستی تط تاضس آغاظی تا افتس ٔی اتفاق لیأت .4

1 

 ج

 تًن الف ي ب سا مشخض وماییذ. استثاط تیه عثاستُای س

 ب الف

 ایه، جض ي است دادن فشیة ي کشدن يسًسٍ اي کاس -1

 .وذاسد ما دس دیگشی وفًر ساٌ

A الُی فششتگان 

 تمیشوذ، کٍ َىگامی دسخًاتىذ، دویا ایه دس مشدم -2

 . شًوذ می تیذاس

B شیطان 

  .است تًدٌ گزسا ي کًتاٌ خًاتی َمچًن دویًی صوذگی C کاتِثیهَ کِشامًا -3

1.5 

 ز

 تٍ سًاالت صیش پاسخ کًتاٌ دَیذ. 

 0.5 زاض٘س؟ تؼثیطی چٝ أاضٜ ٘فس اظ( ع) ػّی حضطت .1
 

 

 
 

 0.5( ٔٛضز2.)تٙٛیسیس ضا ٔؼاز ا٘ىاض آثاض .2
 

 
 

 0.5 چیست؟ زض ٞسفٟا ا٘تراب زض اذتالف ٔٙطا .3
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 ٕ٘ط1ٜ. ٕ٘اییس تثییٗ ضا ٔؼاز اثثات زض اِٟی حىٕت (3

 

 

 
 

 ٕ٘ط1ٜ است؟ چٍٛ٘ٝ آذطت ٚ ز٘یا زض ا٘ساٖ اػٕاَ واض٘أٝ تفاٚت (4

 

 

 
 
 ٕ٘ط1ٜچیست؟تٛضیح زٞیس.  وأُ ٞسف ٚیژٌی (5

 
 

 

 
 
 ٕ٘ط1ٜ چیست؟ اػٕاَ ٔاتأذط ٚ ٔاتمسْ آثاض اظ ٔٙظٛض (6

 
 

 
 

 

 ط

 تش اساس آیٍ صیش تٍ سًاالت پاسخ دَیذ.

 «وَاِفُجٍاضِ إُِتَّمیَٗ َ٘جؼَُُ اَْ االَضضِ فَی وَإُِفسَسیَٗ اِصٍاَِحاتَ ػََُّٕٛا َٚ آَٔٙٛا اَِّصیَٗ َ٘جؼَُُ اَْ» 

 0.5. تٙٛیسیس ضا آیٝ تطجٕٝ (1
 

 0.5زاضز؟  اضاضٜ ٔؼاز اثثات زِیُ وساْ تٝ آیٝ (2
 

 

1 

 16 مًفق تاشیذ
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 زلیمٝ 60 ظٔاٖ پاسرٍٛیی :
 

 طفحٍ 4

 

 

 پاسرٙأٝ زیٗ ٚ ظ٘سٌی زٞٓ* ٘یٕساَ اَٚ *زتیطستاٖ ٔٛحس

 اِف

 ٞسفٟای اذطٚی -1

 ضٙاذت ا٘ساٖ -2

 تطظخ -3

 أأاٖ ٚ پیأثطاٖ -4

 تٛحیس ٚ یىتا پطستی -5

 ٔحسٚز تٝ ز٘یا -6

 ب

 غّظ -1

 زضست -2

 زضست -3

 غّظ -4

 ج

 Aضیغاٖ  -1

 B.است تٛزٜ ٌصضا ٚ وٛتاٜ ذٛاتی ٕٞچٖٛ ز٘یٛی ظ٘سٌی -2

 Cفطضتٍاٖ اِٟی -3

 ز

 .تٛست زضٖٚ زض وٝ است ٘فسی ٕٞاٖ تٛ، زضٕٗ تطیٗ زضٕٗ -1

 شٞٗ اظ ضا ٔطي فىط تٛا٘ٙس ٕ٘ی وٝ زیٍط ٌطٚٞی أا. زاضت ٘رٛاٞس ٞا آِٛزٌی ٌطزاب زض ضفتٗ فطٚ جع ػالثتی ضیٜٛ، ایٗ وٝ است ضٚضٗ -2

 ٘طاط ٚ ضازاتی ٚ ضٛ٘س ٔی زچاض ٘اأیسی ٚ یأس تٝ ٘تیجٝ زض ضٛز؛ ٔی اضظش تی تطایطاٖ ٘یع چٙسضٚظٜ ظ٘سٌی ٕٞیٗ تطا٘ٙس، تیطٖٚ ذٛز

 زٞٙس ٔی زست اظ ضا ظ٘سٌی

 .زاضز ا٘ساٖ ا٘سیطۀ ٚ ٍ٘اٜ ٘ٛع زض ضیطٝ -3

 وٙس ٔی ٔؼطفی ذسا لسضت ٘طٙاذتٗ ضا ٔؼاز ا٘ىاض ٞای اٍ٘یعٜ اظ یىی لطآٖ -4

 .ضٛ٘س ٔی تثسیُ زیٍط ظٔیٙی ٚ آسٕاٟ٘ا تٝ ظٔیٗ ٚ آسٕاٟ٘ا وٝ است ػٕیك ٚ ٌستطزٜ چٙاٖ تغییطات -5

 .ٕ٘ایٙس ٔی زضیافت وٕاَ ٚ تٕاْ عٛض تٝ ضا آٖ یؼٙی. وٙٙس ٔی تٛفی اٚست ضٚح ٕٞاٖ وٝ ضا ا٘ساٖ ٚجٛز حمیمت فطضتٍاٖ، -6

 س

 همان خساپ




