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.ًیؼت وٌـگشاى تبییذ هؼٌبی ثِ (98 دی)  ًیؼت؟ هؼٌبیی چِ ثِ ّوذالًِ ّوشاّی -05

(98)ؿْشیَس چیؼت؟  ًتیزِ رذیذ ّبی اًذیـِ ٍ ارتوبػی ّبی اًمالة -06

ًظن هَرَد فشاتش سٍد. اص اًؼبى وِ آیٌذ هی پذیذ ٌّگبهی

(99وٌذ؟    )دی  هی آٌّیي تؼجیش ًَع ًظوی ثِ لفغهبوغ ٍثش اص ػلٌِ چِ  -07

وٌذ. هی تؼجیش آٌّیي لفغ ثِ داسد، آًْب ٍالؼی ًیبصّبی ٍ ّب اًؼبى اص ّذفی رذا وِ ًظوی هبوغ ٍثش اص ػلٌِ

(99)ؿْشیَس وشد؟  ثبیذ چِ ای سایبًِ ّبی ثبصی ٍ ایٌتشًت ثِ ًَرَاًبى ٍ رَاًبى اػتیبد اًگیضُ فْن ثشای -08

داد. یبسی سا آًْب ٍ فْویذ سا آًْب آسصٍّبی ٍ صًذگی هؼبئل تب ؿذ ّوشاُ رَاًبى ثب ّوذالًِ ثبیذ

 (99ؿًَذ؟ )خشداد  هی اخالق گشیضی دچبس تجییٌی ؿٌبػبى ربهؼِ چشا -09

ؿًَذ. هی اخاللی، هزّجی دچبس اخالق گشیضی ػبًفی، ّبی اسصؽ اًىبس ثب ٍ داًٌذ هی هؼتجش سا تزشثی سٍؽ ّبی فمي 
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ف. ؿَد هی هختلف ارتوبػی ّبی رْبى ٍ ّب فشٌّگ پیذایؾ هَرت هؼبًی تَلیذ دس اًؼبى ّب ثَدى فؼبل ٍ خلّبق -0

(98 خشداد)

(98 خشداد)  ؽ.  اػت هٌشح ّب وٌؾ رولِ اص اًؼبى صًذگی اثؼبد اص ثشخی دسثبسُ هؼٌب هؼئلِ -2

 (97 دی)  ؽ .وشد هشارؼِ وٌـگش فشٌّگی صهیٌِ ثِ ثبیذ وٌؾ، ّذف ثِ ثشدى پی ثشای -3

(97 دی) ف. ؿَد هی آًْب هؼبًی فْویذى دؿَاسی ٍ اًؼبًی ّبی وٌؾ پیچیذگی هَرت هؼبًی، ٍ تىخش تٌَع -4 

اص وٌذ هٌبلؼِ سا فشٌّگ یه یب ارتوبػی ًْبد یه هخالً خبف ارتوبػی پذیذُ یه اثؼبد توبهی ثخَاّذ هحممی اگش -5

(98 ؿْشیَس. )وٌذ هی اػتفبدُ........ هَسدی هٌبلؼِ...... سٍؽ

ؿَد. هی هختلف ارتوبػی رْبى ّبی ٍ ّب فشٌّگ پیذایؾ هَرت ......تَلیذ هؼبًیدس ..... اًؼبًْب ثَدى فؼبل ٍ خلّبق -6

(99)ؿْشیَس 

پیچیذگی ارتوبػی، ّبی پذیذُ چشایی ٍلَع دسثبسُ ثیٌی پیؾ لبثل وبهال ّبی پبػخ ثِ دػتیبثی ثشای سٍیىشدّب ثشخی -7

(99وٌٌذ.  )خشداد  هی ...........َّیت صدایی.......آًْب . اص ٍ هی گیشًذ ًبدیذُ سا ّب پذیذُ ایي

ًذاسد. سا ّب اًؼبى وٌؾ ....فْن هؼبًیتَاى .... تزشثی سٍؽ اهب ّؼتٌذ، ػلوی ؿٌبخت هْن اثضاسّبی اص تزشثِ ٍ حغ -8

(99)دی 

لشاس تشدیذ هَسد وٌذ هی تؼییي .......تجییي تزشثی..... ٍ تزشثِ سا غیشػلن ٍ ػلن هشص وِ ثبٍس ایي دس لشى ثیؼتن ًتبیذ -9

(99گشفت. )دی 

(98 دی. )آٍسًذ هی پذیذ سا هتفبٍتی...... فشٌّگی...... ٍ..... رٌّی.... هؼبًی هختلف ارتوبػی ّبی رْبى -01

(98ؿًَذ. )ؿْشیَس  هی ................. ؿٌبختِ ًبم ثِ سٍد هی وبس ثِ ؿٌبػی تجییٌی ربهؼِ دس وِ ّبی سٍؽ -00

سٍؽ ّبی ویفی -هـبّذُ هـبسوتی               د -د     سٍؽ ّبی ووّی -ةلَم ًگبسی                  -الف

 یه دُ،هخال  خبف ارتوبػی پذیذُ یه اثؼبد توبهی ثخَاّذ هحممی اگش ........... اػت اص دیگش یىی هَسدی هٌبلؼِ -02

 سٍؽ ایي اص وٌذ، ثشسػی سا دُ هشدم صًذگی رضئیبت ولی ثِ ًَس ٍ فشٌّگی رؼشافیبیی، التلبدی، هَلؼیت ارتوبػی،

 (99وٌذ. )دی  هی اػتفبدُ

سٍؽ ّبی ویفی -دسٍؽ ّبی تجییٌی               -سٍؽ ّبی ووی     د -سٍؽ ّبی آهبسی             ة -الف

(99)ؿْشیَس هی سًٍذ.   وبس ثِ تجییٌی ؿٌبػی ربهؼِ دس وِ گیشد ........ لشاس هی همبثل دس هَسدی هٌبلؼِ لَم ًگبسی ٍ -03

سٍؽ ّبی ویفی -سٍؽ تفْوی            د -د          سٍؽ ّبی ووّی -ةسٍؽ تفؼیشی         -الف 

ًَسولی ثِ ٍ فشٌّگی ارتوبػی، التلبدی، روؼیتی، اٍهبع رغشافیبیی، هَلؼیت هحمك پظٍّؾ، سٍؽ وذام دس -04

 ( 99وٌذ؟  )خشداد  هی ثشسػی سا سٍػتب یه دُ یب یه هشدم صًذگی رضئیبت

لَم ًگبسی -د          سٍؽ ّبی آهبسی    -د                   هٌبلؼِ هَسدی -ة            سٍؽ ووی    -الف
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 (98 خشداد)  وٌذ؟ هی اػتفبدُ سٍؽ وذام اص وٌذ هٌبلؼِ سا فشٌّگ یه یب ارتوبػی ًْبد یه ثخَاّذ هحمك اگش -05

 ووی هٌبلؼِ -د              هَسدی هٌبلؼِ -د               آصهبیؾ سٍؽ -ة           ًگبسی لَم -الف

 (97 دی)  وٌذ؟ هی اػتفبدُ سٍؽ وذام اص وٌذ هٌبلؼِ سا خبف ارتوبػی پذیذُ یه اثؼبد توبهی ثخَاّذ هحمك اگش -06

 ووی هٌبلؼِ -د                هَسدی هٌبلؼِ -د              ویفی هٌبلؼِ -ة        ًگبسی لَم  -الف

(98دی)..( ...وٌـگشاى خاللیت ٍ فؼبلیت...). گًَبگَى هؼبًی ثب هختلف ّبی  گشٍُ ٍ ّب  فشٌّگ  خشدُ پیذایؾ ػلت -07

پذیذُ ّبی ارتوبػی (99)ؿْشیَساػت؟  هٌشح ّب پذیذُ وذام هَسد دس هؼٌب هؼئلِ -08

ًیبصهٌذ دػتشػی ثِ هؼٌبی رٌّی ٍ هؼٌبی فشٌّگی اػت.( 99فْن ّش وٌؾ ًیبصهٌذ چیؼت؟ )خشداد -09

هَسدی هٌبلؼِ -ًگبسی لَم سٍؽ (98 دی. )ثجشیذ ًبم ؿَد؟هی اػتفبدُ ّبیی سٍؽ چِ اص اًؼبى ّب وٌؾ فْن ثشای -21

(98)ؿْشیَس چیؼت؟  ًتیزِ هختلف ّبی فشٌّگ پیذایؾ -20

ؿَد. هی هختلف ارتوبػی ّبی ٍرْبى ّب فشٌّگ پیذایؾ هَرت هؼبًی تَلیذ دس ّب اًؼبى ثَدى فؼبل خالق ٍ

 (99داًؼت؟ )خشداد ًوی اًؼبًی ػلَم ثشای هؼتملی سٍؽ سا تفْن هبوغ ٍثش چشا -22

 ثب ثبیذ فْوٌذ هی ّب پذیذُ هٌبلؼِ اص آًچِ ربهؼِ ؿٌبػبى هؼتمذ ثَد ٍ داًؼت هی هحذٍد تزشثی ػلن ثِ ػلن سا ٌَّص ٍثش

 ًذاسد. ػلوی اسصؽ ٍگشًِ ؿَد احجبت تزشثی سٍؽ

 (99)ؿْشیَسوٌٌذ؟  هی صدایی َّیت ارتوبػی سٍیىشدّبی ثشخی چشا -23

 ارتوبػی، ّبی پذیذُ ٍلَع چشایی دسثبسُ ثیٌی پیؾ لبثل وبهال ٍ ػبدُ ّبی پبػخ ثِ دػتیبثی ثشای سٍیىشدّب ثشخی

 وٌٌذ. هی َّیت صدایی اًؼبًی ٍ ارتوبػی ّبی پذیذُ اص ٍ گیشًذ هی ًبدیذُ سا پذیذُ ایي ػوك ٍ پیچیذگی
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(99خشداد97)دی.. اػت.  رلت تجؼیت... ایـبى، خذهت گشفتي فؼبلیت اسادی ٍ ثِ دیگشاى اسادُ ثش گزاسی تبحیش ساُ تٌْب -0

ٍ....همجَل.... لذستی ثبؿذ، سهبیت سٍی اص آى اص تجؼیت اهب ثبؿذ الْی لبًَى ٍ حىن ثشخالف لذست وِ ٌّگبهی -2

 (98 دی. )گیشد هی ؿىل..... هـشٍع غیش......

(98 دی......(  )لذست هـشٍػیت. )....اػت  اسصؿی ٍ ػمیذتی ًظبم یه هٌبثك وِ لذستی -3

هی ؿىل .......ًظبم ػیبػی........ثِ . داسد ٍرَد ارتوبػی رْبى ّبی ػیبػت اػوبل ثشای وِ وبسّبیی ٍ هزوَػِ ی  ػبص -4

 (99ؿْشیَس  97دّذ. )دی

(98)ؿْشیَس ...... اػت.  .... ٍ لذستی ثبؿذ سهبیت سٍی اص ،آى اص تجؼیت اهب ثبؿذ، الْی لبًَى ٍ حىن خالف ثش وِ لذستی -5

داسای هـشٍػیت حمیمی    -ة                                                        غیش هـشٍع -همجَل -الف

ثش هذاس حك  -داسای همجَلیت -هـشٍع                                                      د -فبلذ همجَلیت -د 

 ( 99وذاهٌذ؟  )خشداد  اسػٌَ دیذگبُ اص ػیبػی ّبی ًظبم ثٌذی هالن ّبی دػتِ -6

 هـشٍػیت -همجَلیت -ة                                                دًیب هذاسی               -دیي هذاسی -الف

 تجؼیت ثب سهبیت -تجؼیت ثب وشاّت -د          سٍؽ تلوین گیشی -تؼذاد افشاد تبحیشگزاس ٍ تلوین گیشًذُ -د

 ( 99داسد؟)دی  ًبم چِ هؼیي ّذف ثِ دػتیبثی ثشای ،یبفتِ لذست ػبصهبى اػوبل -7

حىَهت   -تجؼیت                       د -د    ػیبػت -ةهـشٍػیت                             -الف

(99گشفت.  )ؿْشیَس  هی ................... كَست ثب ٍ ػشصهیٌی للوشٍ دس ّب دٍلت ثیي ًجشد گزؿتِ دس -8

ًفَر فشٌّگی -د               اثضاس ًظبهی -دًظبم آهَصؿی       -اثضاس سػبًِ                       ة -الف

 (97)دی وٌیذ.   ًَع لذست سا هـخق -9

..........دسٍغیي هـشٍػیتثبؿذ:  ....... ثـشی ػبختگی ّبی ایذئَلَطی هَافك ثب -الف 

........حمیمی هـشٍػیتثبؿذ:....... الْی حىن ٍ لبًَى هٌبثك -ة
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