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یلا عت همسب

ینایاپ ناحتما وساالت

هفسلف : سرد

یناسنا مولع : تعاسهتشر

: عورش

: ناحتما تدم

هقیقد 80

: یگداوناخ ومان هطسوتممان شزومآ مهدزای خیراتسلا

: ناحتما

: هحفص دادعت

: هیحان یوضر ناسارخ ناتسا شرورپ و شزومآ

- سدقم دهشم - : نات سریبد - دیعسوب هرهاط لا: وس حارط

مود لا سمین -99-98 یلیصحت سلا

یدر

ف

وساالت
مراب

( :فلا دینک صخشم تسردان ارزا تسرد

1
یم رارق لوهجم اب ندش ور هبور زا سپ یساسا یاه شسرپ حرط ، یفسلف رکفت لحارم رد

. دریگ

/25

0

2
. تسا یوژه و نیداینب وساالت هب یصصخت و دنمنوناق خساپ راد هدهع هفسل 25/ف

0

3
. تسا دوجو هب تفرعم رب عرف تخانش 25/ناکما

0

4
. درادن ار ناهج هراب رد تسرد شناد هب ندیسر ییاناوت یناسنا 25/چیه

0

5
لوغشم دوخ ارهب نیتسخن نادنمشیدنا نهذ زیچ ره زا شیب تعیبط هتسویپ یاه ینوگرگد

. تخاس یم

/25

0

6
درک. هعلا طم ار وا یگدن ز دیاب طارقس یفسلف راکفا قمع هب ندرب یپ 25/یارب

0

7
یفسلف ثحابم نمض وحلا،رد هتشذگ رد هک تسا هفسلف زا یشخب « یسانش تفرعم »

. تسا هدش حرطم

/25

0

8
. تسا « دوهش » هبترم نیرت وعیلا نیرترب 25/یحو

0

9. دوبن لئاق تخانش رد « سح » رازبا یارب یشزرا هنوگچیه نوط 25/فاال
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0

10
. دنناد یم یعامتجا یگدنز رد ناسنا یعادبا لوصا خاالیق»ارزا لیاضف اه« 25/تسینوراد

0

11
خاالیق» لعف » قیداصم »،زا یرباربان و ملظ اب هزرابم »و« یراکادف »،« راثیا » دننام یروما

. تسا

/25

0

:ب) دینک رپ بسانم تاملک اراب خیلا یاج

12
. تسا هدش هتفرگ ............. ظفل زا یبرع نابز رد هطسفس 25/هملک

0

13
گنج و هزیتس ............ داقتعا وهب دناد ار............یم ءایشا همه هیلوا رصانع نای روغاثیف

. تسا تادوجوم شیادیپ شنمأ ، یمئاد
0/5

14
. تسا یگدنز هب طوبرم یاهرواب رد روغ ........... 25/ندیشیدنا

0

15
.. تسین ریذپ ناکما ، نتسناد رد............ کش ینعی قلطم 25/کش

0

16
« یلقع تخانش دنک،« یراذگ هیاپ ............ یاه هتفای زا هدافتسا نودب « لقع هک« ییاه شناد

دوش. یم هدیمان

/25

0

17
. دنراد ............... یاه هاگ دید وا، یدوجو داعبا و ناسنا هراب رد 25/نافوسلیف

0

18
. دنناد ............یم دعُب هناشن ار ناسنا رد دنمشزرا و یلا عتم یاه یوژیگ ناملسم 25/نافوسلیف

0

19

یامت هب ندیسر یارب دنوادخ نامرف زا وا یچیپرس ثعاب تسا نکمم ناسنا یوژیگ.........رد

دوش. الت
/25

0

»ج) دیعسوب هرهاط ». دیهد طابترا پچ تمس دراوم ارهب تسار تمس دراوم

20

ییارگ یبسن -1 دشاب دیفم ام یارب لمع رد هک تسا تسرد یشناد - فلا

مسیوتیزوپ -2 دسر یم تخانش هب دوخ یاه یوژیگ اب بسانتم درف ب-ره

مسیتامگارپ -3 دنتسه انعم ،یب دنشابن یبایزرا لباق هبرجت قیرط زا هک یروما ج-

ییارگ لقع -4

/75

0
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:د) دیهدب هاتوک خساپ وساالت هب

؟21 دندرک یم هچ دوخ یاه الل دتسا ورد دنتسناد یم هچ ار دوخ فده نیرت مهم اه 0/5تسیفوس

22

؟ تسا یسک هچ وزا تسا « تابث » هدنیامن ریز تارابع زا کیمادک

یم وت رب یا هزات یاه بآ راب ره اریز ینک انش هناخدور کی رد راب ود یناوت یمن -«وت فلا

«. درذگ

«. درادن هار یتسین ، عقاو ناهج ورد درادن ندش ، یتسه ب-«

0/5

؟23 دوب یزیچ هچ نداد ناشن راغ، لیثمت نایب زا نوط فاال 0/5فده

دوب؟24 هچ طارقس ی هیعافد یاه 0/5یوژیگ

؟25 تسیچ ناسنا یارب « نتخانش یوژیگ« هدیاف و 0/5هجیتن

26. دیسیونب ،« هنافراع دوهش »و« ینایحو تفرعم ی« هسیاقم رد توافت 0/5کی

دوب؟27 یا هلئسم هچ رس رب ثحب ، اپورا دیدج هرود 0/5رد

؟28 دنتسه یدحاو تقیقح ندب و نهذ « تراکد » داقتعا هب 0/5ایآ

29
؟ تسیچ « توهش » هوق طسو دح »و لقع » هوق طیرفت دح »و بضغ » هوق طارفا 75/دح

0

30

؟ تسیچ ترابع نیا »زا تناک » دوصقم

یمومع و یلک نوناق روبزم هدعاق هک دینک هدارا دیناوتب هک دینک لمع یا هدعاق قبط «رب

دوش.»

0/5

:ه) دیهدب لماک خساپ وساالت هب

؟31 دبای یم تسد ، یبرجت تخانش هب هنوگچ 0/5لقع

32: دینک یحارط « فاضم هفسلف » هطیح رد هرازگ کی »و یلوا هفسلف » هطیح رد هرازگ 1کی

؟33 تسیچ هشیدنا اللرد قتسا هب یبایتسد رد مدرم ریاس اب فوسلیف 1قرف

34
درک؟ عافد دوخ زا هنوگچ ، تسا « نایادخ رکنم هک« ماهتا نیا ربارب رد 75/طارقس

0
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35

؟ دوش یم تشادرب « تفرعم و تخانش اب« هطبار رد یبلطم هچ ریز ترابع رد لمأت زا

زین هدنیآ رد دنراد راظتنا و دندرک ییاسانش ار یرتشیب ترایس و ناگراتس جیردت هب نامجنم »

«. دنسانشب ار یرگید تارک

/75

0

36
. دینک یحارط « یلقع تخانش » یانبم اللرب دتسا 75/کی

0

؟37 دراد ار یروما هچ بسک دادعتسا « حور » انیس نبا رظن 0/5هب

؟38 تسیچ ناسنا « تقیقح » هراب اهرد تسیلا یرتام 0/5هاگدید

39
لئاق مسج رب عالهو ناسنا یارب هک یا هفس فال ریاس اب اردص مال هاگدید توافت دیهد حیض وت

؟ تسیچ دنا حور هب
1

40

؟ تسا طبترم فوسلیف مادک هب خاالیق لعف یاه رایعم زا مادک ره

تسا نادجو زا تعاطا خاالیق،رد لعف رایعم -1

تسا لا دتعا دح تیاعر خاالیق،رد لعف رایعم -2

تسا ناسنا یتخب کین و تداعس یوجتسج خاالیق، لعف رایعم -3

تسا هعماج رد دارفا عفانم و حلا صم ظفح یارب خاالیق، لعف رایعم -4

1

:و) دینک باختنا ار بسانم هنیزگ

41

؟ تفر راک هب سروغاثیف طسوت اب نیلوا هک دهد یم ناشن ار ییاه اوژه هنیزگ مادک

ناهج - هیرظن - ناهیک -2 ناهیک – هفسلف - یروئت -1

ناهیک - هسدنه - یروئت -4 هفسلف - هسدنه – هیرظن -3

/25

0

42

؟ دشاب یم حیحص ترابع مادک

□ تسا هابتشا و اطخ هراومه ناسنا تخانش -1

□ دسانشب ار یسح هبرجت لباق و سوسحم روما نیمه دناوت یم طقف ناسنا -2

□ دشاب هابتشا و اطخ دناوت یم ناسنا تخانش -3

□ تسا دودحمان ناهج زا ناسنا تخانش و مهف عومجم 4-رد

/25

0

43

هباشم ورگا دبای یم دوخ نورد رد ادتبا »ار یدارا » راتفر یاه یوژیگ ناسنا » ترابع رد

»،هب تسا هدارا یاراد زیندوجوم نآ هک درب یم دنک،یپ هدهاشم یرگید دروم اررد راتفر نیا

؟ تسا رظن دم ییاه تخانش عون هچ بیترت

یسح – یلقع – یلقع -2 یسح - یلقع - یسح -1

یلقع - یسح - یلقع -4 یلقع - یسح – یسح -3

/25

0
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44

؟ تسا کیدزن ساروگاتورپ یاه هشیدنا هب یبرغ دیدج یاه نایرج زا کی مادک هاگدید

□ ییارگ یبسن -4 □ مسیتامگارپ -3 □ مسیویتیزوپ -2□ ییارگ هبرجت -1/25

0

45

هنیمز نیا رد اهنآ رظن و دنناد یم یزیچ هچ اررد خاالیق لعف هشیر ارگ تعیبط نافوسلیف

؟ تسا یهاگدید هچ هباشم

اه□ تسیلا یسناتسیزگا - یعیبط راتفر -2 اه□ مسیویتیزوپ - یعیبط عفانم -1

اه□ یتراکد - یعیبط عفانم -4 اه□ تسینوراد - یعیبط راتفر -3

/25

0

« دیشاب دنلبرس و قفوم »20

وساالت همانخساپ

فلا لا وس همانخساپ

-11 تسرد -10 تسردان -9 تسرد -8 تسردان -7 تسرد -6 تسرد -5 تسردان -4 تسردان -3 تسرد -2 تسرد -1

تسرد

ب لا وس

-19 یدام ریغ -18 توافتم -17 یبرجت -16 لصا -15 هنافوسلیف -14 سوتیلکاره - یضایر لوصا -13 تسیفوس -12

رایتخا
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ج لا وس

-20

مسیویتیزوپ -3 ییارگ یبسن -2 مسیتامگارپ -1

( خساپ هاتوک لاد( وس

تیاده یقیقح یدازآ تمس ارهب ناسنا هفسلف هنوگچ -23 مود ترابع - سدینمراپ -22 هطلا -غم بیقر رب یزوریپ -21

دنک یم

تشاد رب رد ار یگدنز لوصا همه هک دوب یفسلف یا هینایب -24

دنک. یم رارقرب طابترا اه نآ اب قیرط نیا وزا هتخانش ار دوخ نوماریپ یاه هدیدپ و ایشا -45

. تسا ناربمایپ صتخم ینایحو تفرعم اما دریگ قلعت دناوت یم عمه هب دوهش -26

؟ لقع ای دناسر یم تیعقاو وامارهب دراد یرتشیب شزرا هبرجت و سح 27-ایآ

. دنراد یتوافتم یاه تیصاخ و ادج مه الًزا ماک ندب و حور وا رظن هب -28

یرادنتشیوخ - تهافس - روهت -29

الن ماع و ددنسپب ار راک نآ ،وا دنداد ماجنا یو دروم اررد راک نامه مه نارگید رگا هک دشاب یا هنوگ هب دیاب ناسنا لمع -30

دنک. نیسحت ار نآ

( لماک خساپ لاه( وس

نیناوق و دربب یپ تعیبط زومر و رارسا زا یرایسب هب دناوت یم یسح یاه هتفای قعالین لیلحت و ساوح کمک هب لقع -31

. دسانشب ار یعیبط

درادن یزرم دحو و تساهتنا یب دوجو کی یتسه ← یلوا هفسلف -32

. تسا « قلطم » یرما ←خاالق فاضم هفسلف

یم لئاسم لیبق نیا دراو تسرد شور 2-اب دنک یم رکف یدج وحن ،هب یتسه یساسا لئاسم هراب رد فوسلیف -1-33

صاخشا و دارفا عبات ،هن تسا الل دتساو ناهرب عبات -3 دهد یم خساپ و دوش

؟ دوش رکنم ار ادخ دوجو یلو ، دشاب هتشاد لوبق ار یرشب قوف تلا ودع تردق و ملع یسک دوش یم 34-ایآ

هناشن ، دیدج یاه هخاش ندوشگ و ناهج یاه هدیدپ و رصانع دروم رد دیدج تاع طاال رب یبایتسد التو وهجم لح -35

. تسا « تفرعم ناکما »

رب دودحم یاه ناسنا :ام سپ دبای یمن هطاحا دودحمان رب دودحم -2 دودحم وام تسا دودحمان ادخ -1-36

. میبای ین هطاحا ( دنوادخ تاذ ) ادختخانش

تیونعم و شتسرپ - ترفن - یتسود - قشع :خاالق- دننام یروما بسک نینچمه رکفت قیرط زا ملع بسک -37

ینامسج و یدام دعُب نامه هک دراد تحاس و دعُب کی طقف ناسنا هلمج زا تادوجوم همه : دنیوگ یم اه تسیلا یرتام -38

کی ناسنا اه تسیلا یرتام رظن .زا تسین ناسنا باصعا هلسلس و زغم زج یزیچ مه ناور و نهذ دنیوگ یم نانآ ؛ تسا

. تسا هدیچیپ رایسب یدام نیشام

ندب و حور و تسا ندب و مسج دوخ لماکت و دشر هجیتن هکلب تسین ندب هب هدش همیمض یزیچ اردص مال رظن هب حور -39

. دراذگ یم ریثأت یرگید رد دهد یور مادک ره رد یقاقتا .ره تسا یرگید نطاب یکی هک یا هنوگ هب دنراد « یقیقح تدحو »

https://konkur.info



اه تسیلا یرتام و ارگ تعیبط نافوسلیف -4 نوط 3-فاال وطسرا -2- تناک -140

یتست لا وس «و»

هس هنیزگ -45 راهچ هنیزگ -44 راهچ هنیزگ -43 هس هنیزگ -42 کی هنیزگ -41
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