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الف) طحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخض کنیذ.
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ظ
ًوازگسار هی تَاًذ در حال ًواز تِ دیگراى سالم وٌذ یا جَاب سالم را تذّذ.
ظ
ایراى جسء چْار وطَر هَفك در ضثیِ سازی حیَاًی است.
ظ
تا داضتي یه دٍست خَب  ،هی تَاًین توام اسرار زًذگی خَد را تِ اٍ تگَیین.
ظ
ایراى تٌْا سازًذُ سریغ تریي اشدر در دًیا هی تاضذ.
یىی از ًمطِ ّای دضوٌاى در ضثیخَى فرٌّگی در زهاى پیاهثر هاجرای ضؼة اتی طالة هی تاضذ .ظ 
ظ
ضایستِ است دٍستاًی را اًتخاب وٌین وِ تاػث رضذ اخاللی ٍ فىری هی ضَد.
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ب) برای هر جمله  ،عبارت مربوط به آن را پیذا کنیذ و در مقابل آن بنویسیذ( .دو کلمه اضافي)

3

2

(اخالص – افراط گرایي – ایمان – حسرت و پشیماني – شبیخون فرهنگي – تسبیح)

1

ًواز یىی از هْوتریي راُ ّای تمَیت  ....................................در للة آدهی است.

2

آخریي ٍ هحرن تریي سالح دضوٌاى در تراتر هلت ایراى  .................................... ................................هی تاضذ.

3

آیِ «ٍ رٍزی وِ ظالن دٍ دست خَد را تا دًذاى هی گسد» از ًطاًِ ّای ..........................................................
اًساى در رٍز لیاهت است .

4

هٌسُ داضتي خذاًٍذ از ّر تذی ٍ زضتی را  ...................................................گَیٌذ.
ج) گسینه طحیح را انتخاب کنیذ.

1

2

3

وذام گسیٌِ غلط هی تاضذ .ایراى ..............................................................
ب) جسءِ دُ وطَر ترتر در ػلَم ًاًَ تىٌَلَشی است 
الف) لذرت ًظاهی اٍل هٌطمِ است 
ج) جسءِ دُ وطَر سازًذُ ًاٍضىي در دًیا است  د) دٍهیي وطَر ترتر دًیا در تحمیمات هغس ٍ ًخاع 
در وذام هَرد ًواز تاطل ًوی ضَد ؟
ب) رورّا را در حال حروت تگَیذ 
الف) تٌذ ٍ تا ػجلِ خَاًذى رورّای ًواز 
د) ػطسِ ٍ خویازُ وطیذى در ًواز 
ج) ضه در ًواز  3 ٍ 2روؼتی 
وذام گسیٌِ از هَارد رػایت هیاًِ رٍی در دٍستی ًوی تاضذ ؟
ب) ًاراحت ًطذى از گٌاُ دیگراى 
الف) پرّیس از گفتي تواهی اسرار تِ دٍست 
د) پرّیس از ػاللِ افراطی 
ج) ًذاضتي تَلغ تی جا از دٍست 
د) جمالت زیر را کامل کنیذ.

1
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اهاااام ػلااای ع) هااای فرهایاااذا از دٍساااتی تاااا افاااراد فاساااذ ت رّیاااس واااِ ٍجاااَدت ًاخَدآگااااُ
 .............. .........................................................از آًاى هی رتایذ در حالیىِ تَ از آى تی خثری.

2

اهام صادق ع) هی فرهایذا هحثَب تریي دٍستاًن ًسد هي وسی است وِ ّ ........................................ذیِ دّذ.

3

ستایص وردى خَتی ٍ زیثایی ّای خذاًٍذ در ًواز را  ..................................................................گَیٌذ.

4

ػلت رسیذى ایراى تِ تاالتریي رضذ تَلیذ ػلن در هیاى وطَرّای هٌطمِ  ............................................هی تاضذ.

5

ضایستِ است دٍستاى خَد را تا هؼیارّایی اًتخاب وٌین وِ در ًْای ت  ....................................................ها ضَد.
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ه) به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ.

1

حىن خٌذیذى در ًواز چیست؟

2

چٌذ ٍیصگی دٍست خَب را ًام تثریذ .رور  2هَرد وافی است)

3

دٍ رٍش هرسَم ترای تجسیِ ایراى چِ تَدُ است؟ آى را تٌَیسیذ.

4

چگًَِ هی تَاًین خیرخَاُ دٍستاى تاضین؟ تَضیح دّیذ.

5

جٌگ ًرم را تؼریف وٌیذ.

6

هثطالت ًواز را ًام تثریذ .رور  4هَرد)
و) سواالت تشریحي

1

اهام ػلی ع) در هَرد ًذاضتي تَلغ تیجا از دٍست چِ هی فرهایذ؟

2

چرا اًتخاب دٍست در دٍراى ًَجَاًی از اّویت تسیاری ترخَردار است؟

3

ًتیجِ دٍستی تا افراد ًاداى چیست؟

4

چٌذ ًوًَِ از جٌگ ًرم ضثیخَى فرٌّگی) را ًام تثریذ.

5

پیطرفت ّای ػظین ایراى چِ تاثیری در هٌطمِ داضت؟ آى را ضرح دّیذ.
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