
 

 

 

 

 
       

 نوره( 5/0 )ور کدام سياالت تستی زیر را در پاسخنانه عالنت بزنید دختر گلم : لطفاً پاسخ ردیف

 هٌاسة تش است.  فشضیِوذام گضیٌِ دس هَسد  -1
 الف( فشضیِ، دس غَست تأییذ تِ لاًَى یا اغل تثذیل هی ضَد    ب( فشضیِ پاسخ خشدهٌذاًِ تِ یه سَال است

 ٌی تش داًص ٍ تجشتِ است                                       د( ّش سِ هَسد غحیح است ج( پاسخ هثت
 

 تؼشیف ػولیاتی ٍ تىشاس پزیشی دٍ ٍیژگی وذام گضیٌِ صیش است. -2
 الف( ضیَُ خشدگشایاًِ     ب( سٍش ػلوی             ج( سٍش ضَْدی            د( ًظش غاحة ًظشاى 

 
 َط تِ خَاب ٍ تشاًگیختگی اص چِ عشیك هٌتمل هی ضَد؟پیام ّای هشت -3

 الف( دستگاُ فؼال ساص ضثىِ ای دس هیاى هغض           ب( لطش هخ دس هغض پیطیي 
 ج( پل هغضی دس هغض پسیي                                     د( هخچِ دس هغض پسیي 

 
ٍ وساًی وِ دس گٌجیٌِ داًص هؼٌایی ……… هْاستی ًاتَاًٌذ دس ًیوىشُ  وَدواًی وِ دس یادگیشی صتاى )صتاى آهَصی( ٍ حشوات -4

 . ّستٌذتا هطىل هَاجِ اًذ دس ًیوىشُ دچاس آسیة 
 چپ  -ساست               د( ساست -ساست                ج( چپ -چپ               ب( ساست –الف( چپ 

 
 چیست؟ « سسص یا پختگی»اغغالح  -5

 ستِ تِ آهادگی صیستی               الف( سفتاسّای ٍات
 ب( آهادگی صیستی تش اساس تشًاهِ سضذ عثیؼی ٍ هٌظن 

 سٌی خاظ هغاتك تا خػَغیات افشاد فاهیل ًضدیه ٍدٍسّایدس داهٌٍِضٌاختیّای سفتاسیتیٌی احتوال ٍلَع تشخی ٍیژگیج( پیص
 د( ّش سِ گضیٌِ غحیح هی تاضذ

 
 ی دٍسُ ًَجَاًی:َصُ ّای اساسی سضذ جسواًح -6

 الف( لذ ٍ ٍصى، سضذ استخَاًی ٍ ػضالًی، سضذ هغض ٍ سیستن ػػثی     ب( سضذ اًذام ّای داخلی ٍ تلَؽ جٌسی         
 ج( گضیٌِ الف ٍ ب                                                                                د( ّیچىذام 

 
پشداصش هفَْهی  -هْاست فشاحافظِ -لذست تاصداسی یا هٌغ -تَجِ گضیٌطی تش -تفىش احتوال گشا -یاستذالل تا فشضیِ ساص -7

 اعالػات چِ جٌثِ سضذ ًَجَاًی است؟ 
 الف( ّیجاًی                ب( اخاللی                   ج( ضٌاختی                      د( َّیت یاتی 

 
 ست تا ًَجَاى تَاًایی تِ واسگیشی غحیح ّیجاًات خَد سا پیذا وٌذ. الصم ا……… ٍ……… آهَصش هْاستْای  -8

 ػیة جَیی       -ب( آسهاى گشایی          ٍسصش وشدى      –الف( وٌتشل خطن 
 د( ّش سِ هَسد        َّیت یاتی           -ج( استثاط اجتواػی

 
 است.……… است، هحشٍهیت حسی  ………ّوچٌاًىِ دسگیشی حَاس هختلف تا هحشن ّای هتٌَع ٍ هغلَب  -9

 لزت تخص          د( ّیچىذام  –آصاساًذُ         ج( لزت تخص  –آصاسًذُ      ب( لزت تخص  –الف( آصاسًذُ 
  

 به نام خدا

 ورش شىرستان شىرضا ندیریت آنيزش و پر 

 دبیرستان :  
   حشیشیًام عشاح:  ضواسُ سدیف:   ًام پذس:    ًام ٍ ًام خاًَادگی:  

 سضتِ : اًساًی  والس: یاصدّن   سَاالت اسصضیاتی دسس سٍاًطٌاسی  

 دلیمِ  50هذت آصهَى :  6/10/96تاسیخ:   غثح 8ساػت ضشٍع آصهَى:  

 

 ًوشُ تا ػذد:

 ًوشُ تا حشٍف: 

 ًام ٍ اهضاء دتیش:



 صفحه دوم  سواالت ردیف

 حَاس، حافظِ ٍ سثه پشداصش اعالػات، هشتَط تِ وذام گضیٌِ است. -10
 هٌاتغ تَجِ                    ج( واسوشدّای تَجِ             د( ّطذاس وارب الف( پذیذُ ًَن صتاى                  ب( 

 
 ّطذاس وارب )دس هَلؼیت ّای سدیاتی ػالهت( هشتَط تِ وذام گضیٌِ صیش است؟ -11

 یاتی وشدى وِ حاضش تَدُ است دستَدُ است          ب( هحشوی سا  الف( هحشوی سا سدیاتی وشدى، وِ غایة
 ىشدى                                                             د( سدّ دسستج( سدیاتی ً

 
 هَثشًذ. ……… تؼذاد ػَاهل اًحشافی ٍ ٍیژگی هٌحػش تِ فشد یه ّذف، دس  -12

 الف( ّطذاس وارب                              ب( یافتي یه خَدسٍ ٍ تا سًگ وویاب دس یه پاسویٌگ خلَت
 ى هحشن ّذف                د( گضیٌِ ب ٍ ج ج( پیذا وشد

 
 پذیذُ ًَن صتاًی ًطاى دٌّذُ -13

 الف( اضىال دس تاصیاتی                 ب( ػذم آگاّی اص ّوِ چیضّایی وِ دس داهٌِ تَجِ ها لشاس هی گیشد
 ج( خَگیشی                                 د( گضیٌِ الف ٍ ب 

 
 است.…… ………ٍ دس تضسگساالى  …… ………ت دس وَدواىسهضگشداًی اعالػا -14

 ولی ٍ خالغِ  –جضء تِ جضء                   ب( جضء تِ جضء  –الف( ولی ٍ خالغِ 
 ج( ّش دٍ جضء تِ جضء                                      د( ّش دٍ ولی ٍ خالغِ 

 
تشخی تا ایٌىِ سهضگشداًی خَتی داسًذ ٍ اعالػات سا تشای هذت صهاى عَالًی دس رّي ًگْذاسی هی وٌٌذ، اها ًوی تَاًٌذ آًْا سا اص » -15

 تِ ایي پذیذُ چِ هی گَیٌذ؟« حافظِ تیشٍى تیاٍسًذ.
 د( حافظِ سٍیذادی  الف( فشاهَضی            ب( حافظِ هؼٌایی                   ج( ًَن صتاًی                  

 
 ظشفیت حافظِ وَتاُ هذت چمذس است؟  -16

 هادُ                  ج( فشاخٌای اسلام               د( ّش سِ گضیٌِ   7 2هادُ                ب(  9تا  5الف( تیي 
 

 نوره( 1را هشخص کن ) صحیح و غلطدختر نازنینن: لطفاً پاسخ  

هْوتشیي دلیل فشاهَضی اعالػات دس حافظِ وَتاُ هذت، هحَ ضذى اعالػات حافظِ تِ دلیل گزضت صهاى یا جایگضیٌی هَاد  -1
 اعالػاتی تا هَاسد جذیذ است.

 سهضگشداًی تِ اًَاع ضٌیذاسی، دیذاسی ٍ هؼٌایی تمسین هی ضَد.   -2
 

 ّذف ٍ ػالین اًحشافی. دس ّش هَلؼیت تَجِ، دٍ ًَع ػالهت ٍجَد داسد: ػالهت -3
 

 یىی اص تىالیف سضذ دس دٍسُ ًَجَاًی آسهاى گشایی است. -4
 

 بارم  زیر را به انذازه الزم بنویس.سواالت عسیسم : پاسخ  ردیف

 جاهغ تشیي تؼشیف سٍاى ضٌاسی چیست؟ -1
 
 

5/0  

 

 داسد.واسوشدّای ّیجاى، اًگیضش، حافظِ ٍ یادگیشی دس وذام لسوت پیص هغض اّویت  -2

 

 

25/0 

 



 بارم سواالت تشریحی  ردیف

 چگًَگی ضىل گیشی سغَح هختلف ضٌاخت سا دس ًوَداس ًام گزاسی وٌیذ.  -3

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 5/0 دٍ لغؼِ اص لطش هخ سا ًام تثشیذ.  -4

 هَسد( 3آسیة ّای هغضی سا ًام تثشیذ. ) -5

 

75/0  

 

 سٍضْای جوغ آٍسی اعالػات دس سٍاى ضٌاسی وذاهٌذ؟ -6

 

1 

 

 ضٌاسایی ٍ پیص تیٌی تغییشات دس فشاخٌای صًذگی، دس جٌثِ ّای هختلف هَسد هغالؼِ چِ گشٍّی است؟  -7

 

25/0  

 

 هْوتشیي ػاهل هحیغی هَثش تش تغییشات سضذی چیست؟ -8

 

25/0  

 اتتذایی تشیي ٍ ضاخع تشیي جٌثِ سضذ چیست؟ -9

 

25/0  

5/0 ی( ًَجَاًاى چیست؟ػلت تغییش سشیغ حاالت ّیجاًی )تحشیه پزیش -10  

 5/0 دس چِ غَست ضٌاخت تِ اخالق هٌتْی هی ضَد؟ )دس دٍسُ ًَجَاًی(  -11

 25/0 تغییشات ضٌاختی ًَجَاًاى تاػث پیاهذّای ًاساصگاساًِ هی ضَد. چشا؟ -12

 اص ًظش ضوا سضذ تیطتش تحت تأثیش وذام ػاهل است؟ ٍساثت یا هحیظ . چشا؟ )پاسخ وَتاُ(  -13

 

1 

 سِ واسوشد تَجِ وذاهٌذ؟  -14

 

75/0 

 دٍ ًَع خغای ادساوی سا ًام تثشیذ.  -15
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تیي اجضاء ّمن  ……… ………است ٍ ضاهل ……… ………تیطتش اص ……… ………سٍاى ضٌاساى پیشٍ هىتة گطتالت اػتماد داضتٌذ  -16

 ٌذُ ایي هىتة است.هْوتشیي اغل ًطاى دّ……… ………ٍ ……… ………هی ضَد وِ اص جوغ اجضاء تِ دست ًوی آیذ ٍ اغل 

75/0 

 5/0 یؼٌی تفىش است. ……… ………)هثل تَجِ ٍ ادسان( ٍ ٍسٍد تِ ……… ………حافظِ اتضاسی تشای گزس اص  -17

 هشاحل حافظِ وذاهٌذ؟ -18

 

75/0 

 آفت توشوض چیست؟ -19

 ػَاهل ایجاد توشوض سا تٌَیسیذ. 

75/0 

  موفق باشید 
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