
ین فر آ ن  جا د  ن و دا خ م  ان  هب 

ل                 سوا هن  هفتم  نمو ش  گار هدف                                                          ن شمند  هو لتی  و غیرد ن  ستا بیر  د

 
 .کٌیذ هطخّع سا صیش عثاسات یا تَدى غلط ، غحیح  -1

  ○ غ   ○  ظ.           گَیین هی«  تطخیع»  آى ،تِ دّین ًسثت اًساى غیش تِ سا اًساى ٍیظگی ّشگاُ( الف

.  است ضذُ تیاى "هفشد ضخع سَم " صتاى  اص «تذّن؟ کسی چِ تِ سا کَچکن قلة »داستاى دیذ ی صاٍیِ( ب

   ○  غ ○ظ
                                                                                                                                    

 . کٌیذ هطخّع      عالهت ٍتا کشدُ اًتخاب سا غحیح ی گضیٌِ -2                   

 چیست؟ ًَیسٌذگی قذست ٍپشٍسش رّي تقَیت ّای ساُ اص یکی الف(

                   ○ ًَضتاس ضکل تِ تَجِّ  -2                                    ○  ّا پذیذُ ی هقایسِ  -1

  ○ ٍج الف ی گضیٌِ  -4                            ○  ّا ٍتفاٍت ّا ضثاّت تیاى   -3
 

 تاضذ؟ ًوی غحیح گضیٌِ کذام ّای ًاهِ ب( عٌَاى

       ○( اداسی...) گشاهی استاد  -2                                 ○(  خاًَادگی) هْشتاًن عوَی  -1

 ○( دٍستاًِ)  جاًن اص تْتش دٍست -4                                       ○(  اداسی...) عضیضم سئیس   -3
 

 داسد؟ ٍجَد تکشاس ی آسایِ تیت کذام دس   ج(

 ○تاص کٌن کی ًاهِ تَ ًام تی\آغاص سش تْتشیي تَ ًام ای-1

 ○تاسیک چطن پیص تِ گیتی ضذش\ًضدیک ساُ آى دٍس کِ تس ًوَدش-2

 ○ضکستٌذ پشّا کَدکاى تالن ص\تستٌذ تسیاس ّا دام دس هشا-3

 ○صًذگاًی علن آهَخت هشا\آسواًی ای فتٌِ ّجَم-4
 

 است؟ اهش گضیٌِ کذام فعل د( 

 ○ تثیي عوش گزص ٍ جَی لة تش تٌطیي   -2 ○               هثْن است حشفی ًاهِ اًذسیي تگفت-1

 ○ًگشفت پاکثاصی طشیق تَ چَى کس   -4            ○  خثشی تی تَ ٍ گزضت ضثی عوش کض-3
 

 ؟ است کذام«  پٌذ صهي تایذ عولٍ  سعی تَ ص/ تشٍهٌذ تي تی ضاخک ًگشدد»  تیت هُسٌذ  ح(

 ○ تي تی -4 ○                  ضاخک  -3  ○                     پٌذ -2  ○                تشٍهٌذ -1       



  ؟ داسد ٍجَد«  تطثیِ»  گضیٌِ کذام دس  خ(

 ○است ایي هي آسصٍی ّا تچِ -2                             ○ داسین ای تاصُ هَضَع تاص -1      

 ○ضذ خَاّن تاص لثخٌذ هثل  -4                                 ○  تاضن سّا آسواى دل دس -3      
 

 .تٌَیسیذ هٌاسة ی کلوِ صیش عثاست خالی جاّای دس -3                        

................................  دس هگش ًثشین کاس تِ ًَضتاس دس سا(  ای هحاٍسُ ضکل) صتاى گفتاسی ی گًَِ* 

ٍ............................... 

 . ًواییذ هطخّع تَدى(  ٍصتاًی ادتی) ًظش اص سا صیش جوالت ًَع  -4                       

 .  )...............(         سؤیاست تِ ضثیِ ای دٍسُ ًَجَاًی( الف

 .  ).................(ًگْثاى سا هال ٍتَ است پاسثاى سا تَ داًص( ب

 

  کٌیذ هطخّع سا سفتِ کاس تِ ادتی ی آسایِ صیش دستیت -5

 اراى تاًگ تِ سحش ضکَفذ هی                         دعا ّای ضکَفِ تشلثاًت

 

 .تٌَیسیذ هَسد دٍ کشد سعایت تایذ ًاهِ اسسال ٌّگام کِ ًکاتی اص -6

 

 .تٌَیسیذ جولِ دس جذاگاًِ تطثیْی «کتاب »ٍ«  هـــادس»  ٍاطگاى اص ّشکذام  تشای -7

 

ِ کاس تثشیذ. -8 ِ ّا سا دس یک تٌذ ت ِ تساصیذ، سپس جول ُ ّای صیش یک جول  تا ّش کذام اص ٍاط

 احتشام:

 پشٍاص:

 هشداب:

 حشکت:

 

 



 .دّیذ تَضیح سطش دٍ.« ًکطیذ صحوتی کِ آى ًشسیذ ساحتی تِ»  الوثل ضشب دسهَسد -9

 

ِ اًتخاب خَد دس هَسد یکی اص هَضَعات صیش تا سعایت قَاعذ ًَیسٌذگی اًطایی تٌَیسیذ.  -10  ت

 

َ غذای پای هي  )اسصش ٍقت(  الف( تاصتاى عقشتک هی گفت عوش          هی سٍم تطٌ

  تٌَیسیذ خَدش صتاىِ اص سا ضذُ چیذُ صیثایِ گلِ یک ب( حالِ

 .. تایذ خذا تِ سسیذى ج( تشای.

 


