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 آرامش خاطر پاسخ دهيذ.ل به خذا وتوکّ با ت بخواويذ وضمه خيرمقذم به داوش آموزان وداوطلبان عسيس،سؤاالت زيررابه دقّ
 زهرا صابری: دبیر وامضا ی نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                                      

                                                         نمره با حروف

                              : دبیر امضا ی و نام و نام خانوادگی

 نمره تجدید نظر با عدد                                    

                                                ا حروفنمره تجدید نظرب

 

 ٕ٘شٜ سؤاَ ضٕاسٜ

 ٔتٗ چیست؟ 1

 ٕٞٝ ٌضیٙٝ ٞا  -4         ٞشچیضی وٝ رٞٗ ٔاسا تٝ پٛیایی دسٔی آٚسد-3         سٚیذادی وٝ ٔی تیٙیٓ-2    صذایی وٝ ٔی ضٙٛی-1

5/0 

 

  2 

 ٔٛثشدسسٚیاسٚیی تأتٗ است...٘خستیٗ ٌاْ ..................

 خٛا٘ذٖ دلیك ٔتٗ  -2                            استخشاج ٘ىات صتا٘ی -1

 استخشاج ٘ىات ادتی -4                           استخشاج ٘ىات فىشی -3

5/0 

 (4ٚ  3) .تاتٛخٝ تٝ ضؼشصیش تٝ سٛاالت دادٜ ضذٜ پاسخ دٞیذ 

 تٝ سٚتٝ تاصی ا٘ذیطیذ دسساٜ               تٝ داْ افتاد سٚتاٞی سحشٌاٜ 

 دٞذحاِی تٝ ٌاصس پٛستیٙٓ             وٝ ٌش صیادتیٙذ ٞٓ چٙیٙٓ     

 صتیٓ خاٖ فشٚافىٙذ تٗ سا      پس آٖ ٌٝ،ٔشدٜ وشد اٚخٛیطتٗ سا 

5/0 

 چیست؟ تاال ٘ٛع ِحٗ ضؼش 3

 حٕاسی-4         سٚایی  -داستا٘ی-3          ٌفت ٌٚٛ -2  تٛصیفی    -1

5/0 

 تٝ ضٕاسٕ٘ی آیذ؟ ضؼشتاال ٌی ٞای صتا٘یظوذاْ یه اصٔٛاسدصیشخضءٚی 4

 تشویة ساصی ٔا٘ٙذ:سٚتٝ تاصی -2        وٕی ٚاطٌاٖ غیش فاسسی-1

 .لاِة ضؼشٔثٙٛی است-4    ٚخٛدٚاطٌاٖ وٟٗ ٔا٘ٙذٌاصس-3

5/0 

 (7ٚ 6ٚ  5)ٚسپس تٝ سٛاالت دادٜ ضذٜ پاسخ دٞیذ.حىایت صیش ساتخٛا٘یذ 

سٚصی ضخصی پیص تَّٟٛ آٔذ،تی ادتی ٕ٘ٛد،تَّٟٛ اٚسأالٔت  وشدوٝ چشاضشط ادب تٝ خا٘یاٚسدی؟اٌٚفت چٝ وٙٓ؟آب ٌُٚ ٔشاچٙیٗ "

 "سشضتٝ ا٘ذ،ٌفت:آب ٌُٚ تٛسا٘یىٛسشضتٝ ا٘ذ؛أاٍِذوٓ خٛسدٜ است.

 

 ؟ٔتٗ تاالاستٌی ٞای فىشی ظوذاْ یه اصٔٛاسد صیشخضءٚی 5

 اصتٕثیُتٟشٜ ٌیشی -2               "ٚسشضتٗآب ٌُٚ "ضثىٝ ٔؼٙایی ٔیاٖ-1

 تشتیت صحیح ٘طذٖ-4                             آب ٌُٚ ٔداصاٚخٛدا٘ساٖ-3 

5/0 

 ؟ٔتٗ تاالاست ادتی یٞا یٌیظشخضءٚیاصٔٛاسد ص هیوذاْ  6

 ٔالٔت تٝ ٔؼٙای سشص٘ص است-2                        ٔتٗ سادٜ ٚسٚاٖ است-1

 خٕالت وٛتاٜ است-4                 ٔداصاٚخٛدا٘ساٖآب ٌُٚ  -3

5/0 

 ؟ٔحسٛب ٔی ضٛد ٔتٗ تاالوذاْ یه اصٔٛاسدصیشخضء٘تیدٝ ٌیشی  7

 تٟشٜ ٌیشی اصتٕثیُ-2                  آسایٝ تضادتیٗ ادب ٚتی ادب -1

5/0 
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 .ساخٛب پشٚسش داد تایذآٖ خذاٚ٘ذاصُ ٚسشضت ٘یىٛتٝ ا٘ساٖ ٔی دٞذِٚی-4       ٍِذوٓ خٛسدٖ:وٙایٝ اصتشتیت ٘طذٖ-3

 اساسی تشیٗ ػأُ پیذایص ضؼش چیست؟ 8

 ػاعفٝ-4          ٚصٖ-3        خیاَ-2      صتاٖ ِٚحٗ-1

5/0 

 ضاػشتشای ا٘تماَ ػاعفٝ خٛدتٝ دیٍشاٖ اص...............وٕه ٔی ٌیشد. 9

 خیاَ-4                                آًٞٙ-3                      صتاٖ-2                         ٚصٖ-1

5/0 

 ٚصٖ ٚٔٛسیمی تٝ واسٌشفتٝ ضذٜ دسوذاْ ٌشٜٚ اصاتیات،تیاٍ٘شحاِت ضادی ٚ٘طاط دسٚ٘ی ضاػشاست؟ 10

 دْ ٘ای سٚییٗ ٚٞٙذی دسای                           خشٚش آٔذٚ٘اِٝ وش ٘ای    -1

 چطٓ تذاص سٚی تٛ دٚس ای صٙٓ                      ٚتٛ ٘ٛسای صٙٓ  ٔإٞٝ چطٕیٓ-2

 ٚاٖ دَ وٝ تاخٛدداضتٓ تادِستا٘ٓ ٔی سٚد          ای ساستاٖ آٞستٝ ساٖ واساْ خا٘ٓ ٔی سٚد-3

 خٖٛ ٌطت لّة ِؼُ ٚدَ سًٙ خاسٜ ٞٓ          صیٗ دسدخٖٛ ٌشیست سپٟشٚستاسٜ ٞٓ   -4

5/0 

 ا٘تماَ احساسات ضاػشتٝ ٔخاعة الصْ است؟خضءعثیؼت ضؼشاست ٚتشای وذاْ یه اصػٙاصشصیش 11

 ِحٗ ٔٙاسة-4         تخیُ-3          3ٚصٖ-2       ػاعفٝ-1

5/0 

 اتیات صیشتٝ تشتیة اِماوٙٙذٜ وذاْ حس تٝ خٛا٘ٙذٜ است؟ 12

 تٝ اتشا٘ذسآٔذفغاٖ ٚخشٚش    صٔیٗ آٔذاصسٓ اسثاٖ تٝ خٛش    -

 اصتشیاسآٔذٜ ای ٔشحثا              ای ٘فس خشْ تادصثا     -

 ٘دٛیذسشتٕٛٞی سشٚسی سا              اٌشتٛصآٔٛختٗ سشتتاتی  -

 سٛی تاؽ ایشج ٟ٘اد٘ذسٚی    سپٝ داؽ دَ ،ضاٜ تاٞای ٚٞٛی   -

 غٓ-یٕیتؼّ-ضاد-یحٕاس-4       یحٕاس-غٓ-ضاد-یٕیتؼّ-3  غٓ-ضاد-تؼّیٕی-حٕاسی-2 تؼّیٕی -غٓ–ضاد -حٕاسی-1

5/0 

 دیذٜ ٕ٘ی ضٛد؟" ٚاج آسایی"دس وذاْ یه اصتیت ٞای صیش  13

 تادخٙه اصخا٘ة خٛاسص ٚسصاٖ است                 خیضیذٚخضآسیذوٝ ٍٞٙاْ خضاٖ -1

 تاص داسدپیادٜ ساصسثیُ                      خٛاب ٘ٛضیٗ تأذادسحیُ  -2

 یذتسٛصدخّك ساآتطی آ  ّك ساحٌش ٘ثٙذی صیٗ سخٗ تٛ -3

 ٟٔشٚسصی تٛتأاضٟشٜ آفاق تٛد     پیص اصیٙت تیص اصایٗ ا٘ذیطٝ ػطاق تٛد-4

5/0 

 دسوذاْ یه اصتیت ٞای صیشدیذٜ ٔی ضٛد؟ "ٚاطٜ آسایی"آسایٝ  14

 تٟٙا ٕٞیٗ ٘ٝ،ٔشیٓ ٚٞاخشوٝ ساسٜ ٞٓ                          آِ صادٜ تتَٛ     تشسشصد٘ذ اص-1

 دضٕٗ ضٛ٘ذٚسشتشٚدٞٓ تشآٖ سشیٓ             ٔاسا سشی است وٝ تاتٌٛشخّك سٚصٌاس -2

 ٔشؽ سّیٕاٖ چٝ خثشاصصثا                        ٝ ضة چٝ ضٙیذی صصثح  ّلاف-3

 یاسخٙی ٔی سٚد ا٘ذسسضا                     تش سشخطٓ است ٞٙٛصآٖ حشیف -4

5/0 

 دیذٜ ٔی ضٛد؟ "ٚاج آسایی ٚٞٓ ٚاطٜ آسایی "ٞٓدسوذاْ تیت  15

 اص دستطاٖ دستٟا تشخذاست                سیاست تٝ دست وسا٘ی خغاست -1

5/0 
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 ٔٗ وٝ یه أشٚص ٟٕٔاٖ تٛاْ فشداچشا        ػٕشٔاسأّٟت أشٚصٚفشدای تٛ٘یست   -2

 ٕٞچٛسشٔستاٖ تٝ تستاٖ پای وٛب ٚدست ٘ضٖ         سشٚساتیٗ تشسٕاع تّثالٖ صثح خیض     -3

 پای چٛتیٗ سخت تی تٕىیٗ تٛد                     پای استذالِیاٖ چٛتیٗ تٛد  -4

 تٝ چٝ دِیُ آثاسپّٟٛی غاِثاتٝ وتاتت دس٘یأذٜ تٛد؟ 16

 .تٝ خاعشٜ إٞیّتی وٝ سّٙت ضفاٞی دسایشاٖ پیص اص اسالْ داضتٝ است-1

  .اصخغشتغییشٚتحَّٛ دسأاٖ تٕا٘ذتادسٌزسصٔاٖ -2

 .تٝ دِیُ تّٛخٝ صیادتٝ آثاسدیٙی،آثاس ادتی سأىتٛب ٕ٘ی وشد٘ذ-3

  .دچاستحشیف ٞای صیادی ٍ٘شد٘ذتأا٘ٙذ اضؼاسپّٟٛی -4

5/0 

 صتاٖ پاستی دسوذاْ ٔٙاعك ٔتذاَٚ تٛدٜ است؟وتاب اٚستا دسوذاْ دٚسٜ تٝ ٍ٘اسش دسآٔذ ٚ تٝ تشتیة 17

 شتی ایشاٖضضشق ٚضٕاَ –ساسا٘ی -2             خشاساٖ تضسي -ساسا٘ی -1

 خشاساٖ وٙٛ٘ی-ٞخأٙطی-4              ٔاٚساءاِٟٙش -ٞخأٙطی -2

5/0 

 ػثاست صیش ٔؼشف وذاْ یه اص صتاٖ ٞای ایشا٘ی است؟ 18

 ."تؼذاصاسالْ ٔٛخٛدیت خٛدسا تٝ سشسختی حفظ وشد ٚ تٝ تذسیح غٙی ٌطت ٚصتاٖ ػٕٛٔی ضذ"

 فاسسی تاستاٖ-4         پّٟٛی-3           فاسسی دسی -2      پاستی-1

5/0 

 فشٔاٖ ٞاٚ٘أٝ ٞای ضاٞاٖ ٞخأٙطی تٝ چٝ خغی ٘ٛضتٝ ضذٜ است؟ 19

 اٚستایی -4         ٔیخی -3       خظ فاسسی أشٚص-2         خظ پّٟٛی-1

5/0 

  .......سٚد تٝ خض چٟاسْ ٚ اٚایُ لشٖ پٙدٓ تٝ ضٕاسٔیدسٕٞٝ ی ٌضیٙٝ ٞا اص ٚیظٌی ٞای ضؼشفاسسی دسلشٖ  20

 تٛخٝ ٚ٘ظش تٝ ٚالؼیت دسٚ٘ی- 2              واستشدٖ تشویة ٞای تاصٜ تٝ-1

 استفادٜ اص استؼاسٜ ٞای دِپزیش ٚتطثیٟات ٔتٙٛع-4       تٝ واسٌیشی تٛصیفات ٌٛ٘اٌٖٛ -3 

5/0 

 وذاْ ٌضیٙٝ دستاسٜ تاسیخ تّؼٕی صحیح ٘یست؟ 21

 .تاسیخ ایشاٖ تٝ اصُ وتاب افضٚد ٝتغ تّؼٕی اعالػات دیٍشی ساخ-1

  .تّؼٕی آٖ سا تٝ صٛست تاِیفی ٔستمُ دسآٚسد-2 

 .ایٗ وتاب تٝ ػشتی است ٚ تٝ فاسسی تشٌشدا٘ذٜ ضذ -3

  .ا٘ی تٝ تّؼٕی تشای تشخٕٝ سپشدٜ ضذٔوتاب تاسیخ اِشسُ ٚإِّٛن تٝ دستٛس ٘صشتٗ ٘ٛح سا-4

5/0 

سشٚد تٝ تشتیة دسوذاْ ٌضیٙٝ  تشیٗ ٔشوضفشٍٞٙی ایشاٖ دس دٚسٜ ی سأا٘ی ٚ٘اْ دا٘طٕٙذ ایشا٘ی وٝ تٝ فاسسی ٚ ػشتی ضؼش ٔی٘اْ ٟٔٓ  22

 آٔذٜ است؟

 اتٗ سیٙا-ٔاٚساءاِٟٙش-4      ٔحٕذتٗ صوشیای ساصی -تخاسا-3     ٔحٕذتٗ صوشیای ساصی -ٔاٚساءاِٟٙش-2        اتٗ سیٙا -تخاسا-1

5/0 

 .......ٞدشی است تٝ خض اَٚ یظٌی ٞای صیش ٔشتٛط تٝ سٝ لشٖٕٞٝ ی ٚ 23

 ضؼیف ضذٖ حىٛٔت تغذادٚاحیای ػظٕت ایشاٖ-1

 تالش تشای تاص یافتٗ ا٘ذیطٝ ای ایشا٘ی دسچاسچٛب فشًٞٙ اسالٔی-2

5/0 
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 ایداد یه حىٛٔت غیشٔستمُ دسآغاص لشٖ سْٛ-3

 اػالْ صتاٖ فاسسی تٝ ػٙٛاٖ صتاٖ سسٕی وطٛس-4

 ...تٝ اٚج سسیذ.....ّٔی ایشاٖ ٚضؼشفاسسی تا...حٕاسٝ  24

 ٘اصشخسشٚ-4       ضٟیذتّخی-3    فشدٚسی -2     سٚدوی -1

5/0 

 ٚاحذ ٚصٖ دسضؼشفاسسی چیست؟ 25

 ٔصشاع -4                ٞدا-3          سوٗ -2      تیت -1

5/0 

 ػالیٓ ٞدایی ٔشتٛط تٝ وذاْ یه اصٚاطٜ ٞا٘ادسست است؟ 26

 (-UUآفشیٗ)-4                  ( -U-Uٌشیٝ ٚاس )-3                    (-U-ػاضماٖ)-2               (---Uاحساسات  )-1

5/0 

 ذاْ ٌضیٙٝ حزف ٕٞضٜ ٚخٛدداسد؟ودس  27

 (---Uدَ آصاس)-2                                             (--- خٛش آٔذ)-1

 (U---خٍشآٚس)-4                                             ( --U–٘اْ آضٙا )-3

5/0 

 ؟خظ ػشٚضی وذاْ ٚاطٜ ٘ادسست است 28

 تٛ:تُ-4                      آتاٖ: ءاتاٖ  -3            ٝ:ٌّّٝ  ٌّّ -2                    خٛاٞش:خاٞش    -1

5/0 

 ٞای صیش ٞدای وطیذٜ دیذٜ ٔی ضٛد؟ دس وذاْ یه اص ٚاطٜ 29

 ضاٞذ-4          دتیشستاٖ -3          دختشا٘ٝ  -2         دیٕاٜ  -1

5/0 

 دیذٜ ٕ٘ی ضٛد؟"ی"دسوذاْ یه اص ٔٛاسد صیش صأت  30

 وٛی -4         تیاٖ  -3              یالٛت -2    صٔیٗ   -1

5/0 

 30 ایاْ تٝ وأتاٖ 

 


