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ردیف

بارم

سوال

قلورٍ فکرٕ
1

هؼٌٖ اث٘بت ٍػجبرات زٗر را ثِ ًثر رٍاى ثٌَٗع٘ذ
الف) اه٘ر از آى جْبى آهذُ ،ثِ خ٘وِ فرٍد آهذ ٍ جبهِ ثگرداً٘ذ.
4

ة) ثخَر تب تَاًٖ ثِ ثبزٍٕ خَٗػ ،کِ ظؼ٘ت ثَد در ترازٍٕ خَٗػ
ح) درٍردٓ ػؽق ؼذ ظرؼتن /جس ػؽق هجبد ظرًَؼتن.
ت) ّر ًفط آٍاز ػؽق هٖ رظذ از چخ ٍ راظت
ث) ظراچٔ رٌّن آهبض هٖ کرد.
ج) تب هي ثر اٗي هؽت خبک ،دظتکبرٕ قذرت ثٌوبٗن.
د) ٍلٖ چٌذاى کِ ثرگ از ؼبخِ هٖ رٗخت /دٍ چٌذاى هٖ ؼکفت ٍ ثرگ هٖ کرد.
2

هفَْم ث٘ت( ثرٍ ؼ٘ر درًذُ اغ إ دغل /هٌ٘ذاز خَد را چَ رٍثبُ ؼل) چِ تَـِ٘ إ ثِ هخبوت هٖ کٌذ؟

3

ثب تَجِ ثِ ػجبرت ( اٗي هرد ثسرگ ٍ دث٘ر کبفٖ ،ثِ ًؽبن قلن در ًْبد) :

./25

./5

الف) هقفَد از "اٗي هرد" ک٘عت؟
ة) قلن در ًْبد ثِ هؼٌٖ  .......................هٖ ثبؼذ.
4

0.25

کذام ث٘ت ثب اٗي ظرٍدٓ حبفظ ار تجبن هؼٌبٖٗ دارد؟ هفَْم هؽترک آى را ثٌَٗع٘ذ:
چٌ٘ي قفط ًِ ظسإ چَ هي خَغ الحبً٘عت /رٍم ثِ گلؽي رلَاى کِ هرؽ آى چوٌن.
الف) هب ثِ فلک ثَدُ اٗن ٗبر هلک ثَدُ اٗن /ثبز ّوبى جب رٍٗن جولِ کِ آى ؼْر هبظت.
ة) ثخت جَاى ٗبر هب ،دادى جبى کبر هب /،قبفلِ ظبالر هب ،فخر جْبى هفىفٖ اظت.
دبظخ ظئَاالت در رٍٕ ثرگ ظئَال ًَؼتِ ؼَدً٘ ،بز ثِ دبظخٌبهِ ظف٘ذ ًذارد .
ـفحِ …1… :از ……4

دبظخٌبهِ ظف٘ذ دادُ ؼَد.

5

هفَْم ث٘ت زٗر را ثٌَٗع٘ذ:

0.5

از ؼجٌن ػؽق خبک آدم گل /ـذ فتٌِ ٍ ؼَر در جْبى حبـل ؼذ.
6

در ث٘ت( ث٘چبرگٖ ٍرا چَ دٗذًذ /در چبرُ گرٕ زثبى کؽ٘ذًذ) ترک٘ت زثبى کؽ٘ذى ثِ چِ هؼٌبظت؟

7

تؼج٘ر( درٗبٕ خَى) در ّر ٗک از اث٘بت زٗر ثِ چِ هٌظَرٕ ثِ کبر رفتِ اظت؟

0.25

./5

الف)در آى درٗبٕ خَى در دؼت تبرٗک /ثِ دًجبل ظر جٌگ٘س هٖ گؽت
ة) در آى درٗبٕ خَى در قرؾ خَرؼ٘ذ /غرٍة آفتبة خَٗؽتي دٗذ
8

هفَْم ًوبدٗي ( د٘ل ٍ هَر) را در ث٘ت زٗر ثٌَٗع٘ذ:

0.5

کسٗي دط ًؽٌ٘ن ثِ کٌجٖ چَ هَر /کِ رٍزٕ ًخَردًذ د٘الى ثِ زٍر
9

ػجبرت زٗر ث٘بًگر کذام ٍٗصگٖ ظجکٖ ظؼذٕ اظت؟
اٗي خفَـ٘ت ظؼذٕ اظت کِ ظخٌػ ثِ ظخي ّوِ ؼجِ٘ ثبؼذ ٍ ثِ ّ٘چ کط ؼجِ٘ ًجبؼذ.

10

0.5

در ػجبرت زٗر هقفَد ًَٗعٌذُ از قعوت هؽخؿ ؼذُ چ٘عت؟
هردهٖ کِ ثِ خبًِ ّبٕ تبرٗک ٍ ثٖ درٗچِ ػبدت کردُ اًذ ،از دٌجرُ ّبٕ ثبز ٍ ًَرگ٘ر گرٗساى ّعتٌذ.

0.5

قلورٍ زثبًٖ
11

هؼٌبٕ ٍاشُ ّبٕ هؽخؿ ؼذُ را ثٌَٗع٘ذ:
الف) اگر ثِ وَع ٍ رغجت ً٘بٗذ ،ثِ اکراُ ٍ اججبر ث٘بٍر.
1.5

ة) از فرن ّ٘جبى لکِّ هٖ دٍٗذم.
ح) ّن ز فرّ ؼوط ثبؼذ اٗي ظجت.
ت)رقؼتٖ ًجؽت ثِ اه٘ر ٍ ّر چِ کردُ ثَد ،ثبز ًوَد.
ث) گٌجِ ثب ًْ٘ت ٍ ـف٘ر گلَلِ ّبٕ تَح رٍض ،ثبز ؼذ.
ج)هؼ٘بر دٍظتبى دغل رٍزگبر اظت
12

ؼکل ـح٘ح اهالٕ ٍاشگبى ًبدرظت را ثٌَٗع٘ذ:
ػقذ ٍ هخٌقِ -حبدثٔ ثسرگ ٍ ـؼت -ؼ٘ر آغَز -آفتبة ًظر-هسّلت ٍ خَارٕ-ثسرگبى وَاٗفٗ -ک قجمِ خبک-
1.5
هرثِ٘ ٍ ػسا دارٕ -هتوکي ٍ ثرٍتوٌذ-ؼَرٗذُ گٖ ٍػقل  -ثبر خفّت ٍ خَارٕ -ثبًگ ٍ ّساز ٍ قرَٗ
دعتٖ ٍ رثًَٖ -غرق ٍ ّذف -قحر ٍ غمت الْٖ -ح٘بن اثذٕ-ػسّت ٍ اػساز -هعتحقبى ٍ درٍٗؽبى

دبظخ ظئَاالت در رٍٕ ثرگ ظئَال ًَؼتِ ؼَدً٘ ،بز ثِ دبظخٌبهِ ظف٘ذ ًذارد .
ـفحِ …2… :از ……4

دبظخٌبهِ ظف٘ذ دادُ ؼَد.

13

14

 ًَع ظبختوبى ٍاشگبى زٗر را هؽخؿ کٌ٘ذ:الف) ثذثختبًِ

ة) جبدٍگر

ج) ؼرثت

د)آفتبة گ٘ر

1

ًقػ دظتَرٕ ٍاشگبى هؽخؿ ؼذُ را ثٌَٗع٘ذ:
1.5

الف)گر هي ًظرٕ ثِ ظٌگ ثر ،ثگوبرم.
ة)کس کؼجِ گؽبدُ گردد اٗي در.
ج)هحوذ ،هلقت ثِ جالل الذٗي ،اٍاٗل قرى ّفتن در ؼْر ثلخ ثِ دً٘ب آهذ.
15

الگَٕ ّجبٖٗ کلؤ آظبٗؽگبُ را ثٌَٗع٘ذ:

0.5

16

جولٔ زٗر را هجَْل کٌ٘ذ:

0.5

حبکن ؼْر ،ؼَرٕ در جبى ّب هٖ ًْبد.
17

0.5

در ػجبرت زٗر ٗک ٍاثعتٔ د٘ؽ٘ي ث٘بث٘ذ ٍ ًَع آى را ثٌَٗع٘ذ:
تجرٗس اٗي ؼْر کْي هرکس فرهبًذّٖ خه هقذم دفبع در ثراثر دظت درازٕ ّبٕ ؼوبلٖ اٗراى ثَد.
قلورٍ ادثٖ

18

در ث٘ت( ثؽٌَ از ًٖ چَى حکبٗت هٖ کٌذ /از جذاٖٗ ّب ؼکبٗت هٖ کٌذ)" ًٖ" ًوبد چ٘عت؟

19

در ث٘ت ( فرٍ هٖ رٗخت گردٕ زػفراى رًگ /ثِ رٍٕ ً٘سُ ّب ٍ ً٘سُ داراى) " گرد زػفراى رًگ" اظتؼبرُ از
چ٘عت؟

20

0.5

در ث٘ت زٗر ،ؼبػر چگًَِ آراٗٔ جٌبض ّوعبى(تبم) را ثِ ٍجَد آٍردُ اظت؟
ثب زهبى دٗگر اًذاز إ کِ دٌذم هٖ دّٖ /کبٗي زهبًن گَغ ثِ چٌگ اظت ٍ دل در چٌگ ً٘عت.

21

0.25

0.25

اث٘بت زٗر را از ًظر کبرثرد کٌبِٗ ٍ تؽجِ٘ ثررظٖ کٌ٘ذ:1

ز رخعبرغ فرٍ هٖ رٗخت اؼکٖ /ثٌبٕ زًذگٖ ثر آة هٖ دٗذ
در آى ظ٘وبة گَى اهَاج لرزاى /خ٘بل تبزُ إ در خَاة هٖ دٗذ.
22

چْبر دبرُ ثرإ ورح کذام همبه٘ي ثِ کبر هٖ رٍد؟ ٍ رٍاج آى در کذام دٍرُ ثَدُ اظت؟

23

آراٗٔ هتٌبقك ًوب را دراؼؼبر زٗر ث٘بث٘ذ:

0..5

0.25

کٌبر ًبم تَ لٌگر گرفت کؽتٖ ػؽق /ث٘ب کِ ٗبد تَ آراهؽٖ اظت وَفبًٖ
إ حق٘قٖ ترٗي هجبز إ ػؽق! إ ّوِ اظتؼبرُ ّب ثب تَ.
24

0.25

در ػجبرت زٗر ٗک هجبز ث٘بث٘ذ:
ثِ کراى آة فرٍد آهذًذ ٍ ،خ٘وِ ّب زدُ ثَدًذ.
دبظخ ظئَاالت در رٍٕ ثرگ ظئَال ًَؼتِ ؼَدً٘ ،بز ثِ دبظخٌبهِ ظف٘ذ ًذارد .
ـفحِ …3… :از ……4

دبظخٌبهِ ظف٘ذ دادُ ؼَد.

ؼؼر حفظٖ:
25

2

جبّبٕ خبلٖ را در کٌ٘ذ:
الف) ًبدُ کجکٖ ثِ جوبل توبم /ؼبّذ آى رٍلٔ ف٘رٍزُ فبم
....................................................................................................
ة)/.........................................ثگؽبٕ لت کِ قٌذ فراٍاًن آرزٍظت
ج)زٗي ّورّبى ظعت ػٌبـر دلن گرفت........................................./

دبظخ ظئَاالت در رٍٕ ثرگ ظئَال ًَؼتِ ؼَدً٘ ،بز ثِ دبظخٌبهِ ظف٘ذ ًذارد .

جوغ ثبرم
دبظخٌبهِ ظف٘ذ دادُ ؼَد.

ـفحِ …4… :از ……4
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20

