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 *سواالت امتیازی*

 .هشرص کٌیس( x)عثارت زرست ٍ ًازرست را تا عالهت ( الف

  .ًْاز جولِ ی اٍل است "کَُ"زر تیت سیز،  -1

 ًِ ّوِ هستوعی فْن کٌس ایي اسزارکَُ ٍ زریا ٍ زرذتاى، ّوِ زر تسثیح اًس  

 □ت ًازرس □زرست  

 .هتون است "ذار"رم ااست ٍ زر جولِ ی چِ "کِ"زر جولِ ی اٍل تیت سیز، ًْاز  -2

 یا کِ زاًس کِ تزآرز گل صستزگ اس ذار؟کِ تَاًس کِ زّس هیَُ ی الَاى اس چَب   

 □ًازرست  □زرست  

 .زر عثارت سیز فعل جولِ ی زٍم ، سَم ٍ چْارم اسٌازی است -3

 .هي هی زاًن کِ چزا ًاتَاًن، سیزا زارایی ام اًسک است ٍ یاراًن ّن اًسک

 □ًازرست  □زرست  

 .ذالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌیس جاّای( ب

 .ًْاز ّستٌس..............( ٍ .........ٍصال، ) زر تیت سیز، ٍاصُ ّای  -1

 ساقی تیار تازُ کِ ایي ًیش تگذرزآیس ٍصال ٍ ّجز غن اًگیش تگذرز    

 .هتون ّستٌس.............( ذلق ٍ ) زر تیت سیز،  ٍاصُ ّای  -2

 زارز اهیس، هیَُ س شاخ تزیسُ ایز س ذلق   تیچارُ ای کِ چارُ طلة هی کي

 .جولِ تشکیل شسُ است............ عثارت سیز اس -3

تَیی : ای ذسای تشرگ، آى گاُ کِ تَ را زر اًسیشِ ی ذَز، آغاس ٍ پایاى ّستی شٌاذتن، زریافتن کِ 

 .زاٍر کززارّای هززهاى جْاى

 .ًقش ٍاصُ ّای هشرص شسُ را تٌَیسیس( ج

 یاقَت اًارحقِ ی شَز اس  عاجشفْن سریي عٌة ذَشِ ی شَز اس  حیزاى عقل -1

 کٌس یا ًِ؟ یازمًوی زاًن کِ تعس اس ایي، کسی ًی ام اها  غافلعشیشاى، یک ًفس یاز هي اس  -2

  0808-ت-ت  مم  -ر-ر  فف: : کد مدركکد مدرك

 1اس  1صفحة صفحة 

آهَسشی سَزُ آهَسشی سَزُ   هجتوعهجتوع

  هقطع  راٌّواییهقطع  راٌّوایی

  

  13921392 - -9393تحصیلی تحصیلی   سالسال

ت ایبزا سرز یسایتما لاؤس

 

 ییامىُار مٍس
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 تاشس اًسر پززُ تاسی ّای پٌْاى غن هرَرًِ ای اس سز غیة  ٍاقف ، چَىًَهیسّاى، هشَ -3

 تٌسرستتاشس رٍاى  فزٌّگتِ سار ٍ ذَار است ٍ سست   ٌّزگْز، تی -4

 تیسارزر ذَاتی ٍ ًزگس  تَحیف تاشس کِ ُ سز غفلت زر پیش  تٌفشتا کی آذز چَ -5

 .تِ سَاالت چْار گشیٌِ ای سیز پاسد زّیس (ز

 تِ تزتیة چیست؟ "فزاست، التفات"هعٌای زرست کلوِ ّای -1

 ىتَاًایی، تَجِ کزز (جَّشوٌس، زقت   (الف

 زاًایی، زقت (زسیزکی، تَجِ کززى   (ب

 زرست ًیست؟ "اٍحسی هزاغِ ای"گشیٌِ زرتارُ ی کسام -2

 شاعز قزى ّشتن است (جشاعز قزى ششن است   (الف

 شاعز ٍ عارف است(زهثٌَی جام جن را سزٍزُ است  (ب

 زر کسام گشیٌِ، ٍاصُ ی هرفف تِ کار ًزفتِ است؟-3

 تس ذجالت کِ اس ایي حاصل ایام تزینکاری ًکٌس  قسر ٍقت ار ًشٌاسس زل ٍ  (الف

 چِ تاشس، گز تساسز تا غویٌیاگزچِ رسن ذَتاى تٌسذَیی ست   (ب

 تِ سذن حَازث شکستِ تاز پشت ٍ زلشگٌس تشکٌس  ٍّز کس کِ زر ٍفای تَ س (ج

 س زاًٌسگاى تاس جَیٌس راُ؟ًثیٌی س شاّاى کِ تز ترت گاُ    (ز

 ی است؟کسام کتاب اس سلواى ّزات-4

 کلیلِ ٍ زهٌِ(زتٌفس صثح  (جآسواًی ّا  (بزری تِ ذاًِ ذَرشیس  (الف

 جفت ٍاصُ کسام کلوِ زرست ًیست؟-5

 آیٌسُ: آیٌِ(زآشیاًِ  : آشیاى(ججارٍب  : جارٍ(بّوارُ  : ّوَارُ(الف


