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 ثبرْ  رزیف

 (ٕ٘ز7ٜ )لّٕزٚ سثب٘ی  اِف

ِغبت ٔطرع ضسٜ را ٔؼٙی وٙيس ؟  -1

اس یٓ تٛست  رشحه اي خش تٛ وٝ فزات ، - 2     ووودثيبٚرز ضحبن را چٖٛ - 1

  زٚستبٖ ثٝ وزْ ػٟس تٛ ثيفشایسثقت- 4    ثٕب٘ٓمعتبرثٍذار ثز پطت سیٗ - 3

ٞزوساْ اس ٔٛارز سیز ، ٔؼٙی وساْ ٚاصٜ اس ٔتٗ وتبة است ؟   -2

 وّٕٝ ای فزا٘سٛی ، ٔدٕؼی وٝ ثزای تحميك ٚ ٔطبِؼٝ زرثبرٜ ی طزحی یب ٔسئّٝ ای تطىيُ ضٛز (اِف

 .٘ٛػی خبٔٝ ی خّٛ ثبس وٝ زٚ طزف خّٛ آٖ ثب زوٕٝ ثستٝ ٔی ضٛز  (ة

.  زر ٌزٜٚ وّٕبت سیز غّط ٞبی أالیی را پيسا وززٜ ٚ ضىُ غحيح آٖ ٞب را ثٙٛیسيس -3

 تؼّيٕی – سپبسٍذاری اس ضؼّٝ – ٔحّٕی ٚ سستی – ٔتٛاطز ٚ پی زر پی – غشا ٚ ستيش –تپيسٖ ٚ ثی لزاری 

  سٟٓ ٚ تزس – ٔٛاسٜ ٚ خبٞب –ٚ ػػب 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼٙی وساْ ٚاصٜ زاذُ پزا٘تش غحيح است ؟   -4

 ( اغزار ) اِحبٜ ، اِحبح  ( ة ( ذٛز زاری اس پذیزفتٗ أزی ) أتٙبع ، أتٙبء  (اِف

.  ٘ٛع سبذتٕبٖ ٚاصٜ ٞبی سیز را ثٙٛیسيس  -5

 یىٙٛاذت  (ة   سپيسٜ زْ (اِف

 . غفت فبػّی ٚ غفت ِيبلت ثسبسیس « ضٙبذتٝ ثٛز٘س» اس فؼُ  -6

 . تضبز ٔثبَ ثش٘يس « تسىيٗ » یه ٞٓ ذب٘ٛازٜ ٚ ثزای ٚاصٜ « َٔظٟز » ثزای ٚاصٜ  -7

. ٘مص لسٕت ٞبی ٔطرع ضسٜ را ثٙٛیسيس -8

  بر مي خورد غيرتم ٔی ذٙسیس٘س؛ ٔٗ ثٝ ري بچه ها ٔی ضسْ بور

ٞزیه اس ٚاصٜ ٞبی سیز ٔطَٕٛ وساْ ٚضؼيت ٞبی چٟبرٌب٘ٝ ضسٜ ا٘س ؟   -9

 وزسی  ( ة وثيف (اِف

.  ٘ٛع غفت ٞبی ثيب٘ی سیز را تؼييٗ وٙيس  -10

 پالسيسٜ ( ة خسٕب٘ی (اِف

«  .سؼسی ، ذٛز ، وتبة ٌّستبٖ ٚ ثٛستبٖ را رضتٝ ی تحزیز زر آٚرز »  -11

ثٛستبٖ خشء وساْ ٘مص تجؼی ثٝ ضٕبر ٔی آیس ؟   (اِف

 چٙس تزويت اضبفی زر ٔتٗ زیسٜ ٔی ضٛز ؟  (ة
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  ( ٕ٘زٜ 5 )لّٕزٚ ازثی  ة

 وّيّٝ ٚ زٔٙٝ ( ة پيبٔجز ٚ زیٛا٘ٝ  (اِف . ٘بْ پسیس آٚر٘سٌبٖ آثبر رٚثزٚ را ثٙٛیسيس -1

. را زر ثيت پيسا وززٜ ٚ آٖ را تٛضيح زٞيس « ٔتٙبلض ٕ٘ب » آرایٝ پبرازٚوس  -2

  ذزْ آٖ وس وبٚ ثسیٗ غٓ ضبزٔب٘ی ٔی وٙس ٔی ذٛرْ خبْ غٕی ٞززْ ثٝ ضبزی رذت 

لسٕت ٞبی ٔطرع ضسٜ وساْ آرایٝ ازثی زار٘س ؟   -3

  ایٗ ٌٕبٖ ثبضسداوه ي اوساوت چزا ثٝ  وساْ زا٘ٝ فزٚ رفت زر سٔيٗ وٝ ٘زست  (اِف

  اٚستزميه و آسمانٔحزاة    حبخت ٌٝ خّٕٝ ی خٟبٖ اٚست  (ة
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 11/03/98:                 تبرید أتحبٖ  وّيٝ رضتٝ ٞب:                 رضتٝ       2فبرسی: ز٘جبِٝ سؤاَ أتحبٖ زرس 

 ثبرْ  رزیف

ل» وساْ لبِت ضؼزی ثز ٚسٖ  -4  ل بل اّل  است ؟ یه ضبػز ٘بٔسار زر ایٗ سٔيٙٝ ٘بْ ثجزیس « والحول ول حول واّل

. زر ثيت سیز آرایٝ ٞبی ذٛاستٝ ضسٜ را ثيبثيس  -5

  ثٛز سٍٟٕيٗ خًٙ ضيز ٚ پًّٙ   فّه ثبذت اس سٟٓ آٖ خًٙ رً٘

 ٚاج آرایی ( ز استؼبرٜ ( ج تطريع ( ة خٙبس (اِف

  ( ٕ٘زٜ 2 )حفظ ضؼز  -6

.  ثيت ثٝ ٞٓ ریرتٝ سیز را ٔزتت وٙيس  (اِف

 – پز آیيٙٝ – زر وّيس – زستص – آ٘ىٝ – زر – زارز – ٔی ٌطبیس – ٘بٌٟبٖ – لفُ – تيزٌی – را –ثشري 

ضٟز  

 ..................................... ثٝ یشزاٖ ، وٝ  ................  وسی وش ثسی ،  . وبُٔ وٙيس  (ة
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  ( ٕ٘زٜ 8 )لّٕزٚ فىزی  ج

.  ضؼز ٞب ٚ ٔتٗ ٞبی سیزثٝ فبرسی رٚاٖ ثزٌززا٘يس  -1

تب ذٛیطتٗ را ضيؼتىی حالَ ذز٘س ٚ فزاخ تز ثتٛا٘ٙس سیست  - 1

 اضتز طّجيسٚ ٔحُٕ آراست  چٖٛ ٔٛسٓ حح رسيس ثزذبست- 2

 ثت ٞب ٕٞٝ را ضىستٝ ثٛز٘س آٟ٘ب  اس چٙجز ٘فس رستٝ ثٛز٘س آٟ٘ب- 3

ثسیس٘سش آ٘دب ٚ ثزذبست غٛ    ثيبٔس ثٝ زرٌبٜ سبالر٘ٛ- 4

 اس اٚ ذٛاست زستٛری أب ٘سیس  ثزِ ٔػطفی ثٟز رذػت زٚیس- 5

. ٍٕٞٙبٖ استرالظ یبراٖ را ٟٔٓ تز اس ترّع ذٛز ضٙبسٙس- 6

 تب اس ایٗ رٜ ِذّت ا٘سٚسیٓ/  تب ٍ٘ٝ ثٝ فزاسٞب زٚسیٓ /تب ثزّ ٚ ثحز ٘طبٕ٘بٖ ثبضس - 7

ٚ سزسٔيٗ ٞبی ضٕبِی ٚ خٙٛثی ٘يش /  غزة اس آٖ ذساست /  ضزق اس آٖ ذساست » زر ٔتٗ  -2

 .زٚ غفت  ذساٚ٘س را ثٙٛیسيس « آسٛزٜ زر زستبٖ ذساست 

زر ٘ٛضتٝ ی سیز ٘ٛیسٙسٜ چٝ چيشی را ٔٛخت ثشرٌی ٔی زا٘س ؟   -3

 ثيص اس ٕٞٝ ثٝ آٖ ثشري ٘شزیه ضسٜ ایٓ /ثشري ثبضيٓ /زر فزٚتٙی  /ٍٞٙبٔی وٝ 

 چٝ چيشٞبیی را ٘طب٘ٝ تٕسٖ ٚ تدسز ٔی زا٘س ؟« لػٝ ػيٙىٓ » راٚی زاستبٖ  -4

زر ػجبرت سیز ، پبسد ٔطٛلٝ ثٝ سثزا ، ٘طبٖ زٞٙسٜ ی چٝ اػتمبزی است ؟   -5

 .ٔطٛلٝ خٛاة زاز وٝ ٔزا لضبی آسٕب٘ی زر ایٗ ٚرطٝ وطيس

«  ثشز ثٛسٝ ثز زست اٚ خجزئيُ چٛ غّتيس زر ذبن ، آٖ ص٘سٜ فيُ » زرثيت  -6

 اٚ ويست ؟  ( ة ص٘سٜ فيُ استؼبرٜ اس ويست ؟ (اِف

 سجه سٛی پيزاٖ آٖ وطٛرش  چٛ ثزذٛا٘س وبٜٚ ، ٕٞٝ ٔحضزش -7

 ثزیسٜ زَ اس تزس ٌيٟبٖ ذسیٛ  ذزٚضيس وبی پبی ٔززاٖ زیٛ

 ويست ؟« وطٛرش»ٚ « ٔحضزش » زر « ش»ٔزخغ ضٕيز  (    ة زَ ثزیسٖ وٙبیٝ اس چيست ؟  (اِف

 چٝ وسب٘ی ٞستٙس ؟ « پبی ٔززاٖ زیٛ »  (ج

  (اغالً ٔؼٙی ٘طٛز ). ٔفْٟٛ ثيت ٞبی سیز را ثٙٛیسيس -8

 ایٗ را ٕٞٝ ی پز٘سٌبٖ ٔی زا٘ٙس   ثب ثبَِ ضىستٝ پز ٌطٛزٖ ، ٞٙز است  (اِف

  فزٚؽ ذزٌٝ ذٛارسٔطبٞی زر آٖ تبریه ضت ٔی ٌطت پٟٙبٖ  (ة

 چٝ وسب٘ی ٞستٙس ؟ « اُٞ ٔىزٔت « » ػبزت اُٞ ٔىزٔت ایٗ است » زر خّٕٝ ی  -9

ٔمػٛز اس ٔتٗ سیز چيست ؟   -10

.  زر ٚلت فزاؽ ، ٔٛافمت اِٚی تز ، ٚاِّب طبػٙبٖ ٔدبَ ٚلؼيت یبثٙس 

 اس ذٛز ٌذضتٍی (ة   ٕٞزاٞی زٚستبٖ زر سرتی ٚ آسبیص  (اِف
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 ادارٙ مٌ آّ٘سش ٗپزٗرش ضٜز تٜزآ 
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 تارُ  ردیف

 . تٚ سؤاالت پاسخ دٛيذ  اٍف

  (ٛطت ّ٘رد  ). تارش فنزی تساسیذ « عذً » تزای ٗاصٙ  -1

.  سّآ ٗ ّنآ ّتٔ سیز را تٖ٘یسيذ -2

 صثح سٗد ، ٖٛ٘س ٛ٘ا تاریل ت٘د مٚ تزخاستيِ ٗ ْٕاس را تٚ جا آٗردیِ ، اس فاصَٚ ای دٗر صذای 

اتتذا تا خ٘د ىفتِ مٚ ضایذ رسّٖذىآ ، ضة ىذضتٚ عَْيات . تيز إذاسی ٗ إفجار ضٖيذٙ ّی ضذ 

 . داضتٚ إذ 

چٚ سّإی اس ضزب اٍْثَٜای سیز استفادٙ ّی مٖيِ ؟  -3

آب در ٛإٗو م٘تيذٓ   (اٍف

 جایی مٚ ْٕل خ٘ردی ، ْٕنذآ ٕطنٔ (ب

.  تا ت٘جٚ تٚ تيت سیز ٗ ّفُٜ٘ آ ، پٖج سطز تٖ٘یسيذ -4

 ىز ّزد ایٔ رٛی تٖٚ اس سز ٛ٘ای خ٘یص  در ضاٛزاٙ عطق ّزٗ تا ٛ٘ای ٕفس 

 « ٕن٘ٛص پثزٗی اس ٛ٘اٛای ٕفسإی : ّفُٜ٘ » 

. درك ٗ دریافت خ٘د را اس حنایت سیز در دٗ سطز تٖ٘یسيذ -5

چٚ مِٖ ؟آب ٗ ىٌ ّزا چٖئ » : اٗ ىفت . عشیشی اٗ را ّالّت ْٕ٘د . ىزآ جإی تی ادتی ّی مزد 

سزضتٚ إذ اّا ٍيذ مِ خ٘ردٙ است ؟  

 ٍطایف اٍط٘ایف 

 .  مٖيذ خالصٚ سطز سٚ در ّتٔ تٚ ٗاتستٚ ٕ٘یسی خالصٚ تٚ ت٘جٚ تا را سیز ّتٔ -6
 !دإِ ّی ... دارد ٗج٘د دریایی ّزغ ٛشار ٛشارآ» :ىفت چٖئ ٗ تزیذ را اٗ سخٔ اّيذ تشره

 دریایی، ّيَي٘ٓ ّزغ یل ّيآ ضایذ مٚ ّنٔ فزاّ٘ش مٚ است ایٔ تذِٛ ت٘ تٚ ت٘إِ ّی مٚ ج٘اتی تٖٜا 

 ضثيٚ ٕظز تٚ مٚ رفتيِ ّی دیيز دٕيای تٚ دٕيا یل اس ّا .داضتی را فنز طزس ایٔ مٚ ت٘دی مسی تٖٜا ت٘ 

 مجا تٚ ایٖنٚ تٚ تذٛيِ اّْٛيت ٗ ایِ آّذٙ مجا اس تياٗریِ خاطز تٚ ایٖنٚ تذٗٓ آّذٕذ؛ ّی ینذیيز 

 طی را حيات اس ّزحَٚ چٖذ ّا دإی ّی .مزدیِ ّی سٕذىی ٍحظٚ آٓ تزای تٖٜا.رٗیِ ّی  

 دیيزی چيشٛای ّزغآ طَثی قذرت ٗ جٖييذٓ خ٘ردٓ، غيز تٚ عاٍِ، در مٚ فْٜيذیِ تا مزدیِ 

 ٗ دارد ٗج٘د تناٌّ آّ٘ختيِ تا مزدیِ طی را دیيز ّزحَۀ صذٛا تعذ ٗ ّزحَٚ ٛشار دٙ .دارد ٗج٘د ٕيش 

 دادٓ ٕطآ سپس ٗ تناٌّ یافتٔ سٕذىی، در ّا ٛذف مٚ تفْٜيِ تا مٖيِ طی تایذ را دیيز ساً صذٛا 

 !است دیيزآ تٚ آٓ راٙ 
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 . ینی اس ّ٘ض٘عات سیز را إتخاب مزدٙ ٗ تا رعایت اصً٘ ٕيارش ٗ إطا ٕ٘یسی إطا تٖ٘یسيذ ب

 .پيزٗی اس ق٘إئ اجتْاع در سٕذىی چٚ س٘د ٛایی تزای اضخاظ ّی ت٘إذ داضتٚ تاضذ -1

 . تٚ یاد ّإذٕی تزیٔ سفز خ٘د را تٖ٘یسيذ  -2

 تٚ جای آٓ مٚ تٖطيٖٖذ ، ایستادٙ إذ/  ٗ آیٚ ٛا در آٓ /  جٜآ ، قزآٓ ّص٘ر است  -3

 .ٛزچٚ دًِ تٖيت ّی خ٘اٛذ تي٘  -4
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