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 سَاالت سدیف

 گضیٌِ دسست سا هطخص کٌیذ. 1

 چیست؟« ًگاُ پش هْش» دس « هْش» هٌظَس اص کلوِ *    

 هْشتاًی                  د( صیثاٍ الف( هاُ هْش           ب( خَسضیذ               ج( هحثت 

 *  هؼٌی کذام کلوِ غلظ است؟ 

 سهِ : گلِ ج( غَک : قَستاغِ               د(الف( قطش: الیِ           ب( اسغَاًی : سثض           

 * تا تَجِ تِ دسس ، جٌة ٍ جَش پشستَّا دس آغاص پاییض ًطاًِ چیست؟ 

 الف ( ساختي الًِ        ب( تخن گزاسی            ج( کَچ پشستَّا                  د( تغییشات َّا 

 کذام کلوِ اص ًظش اهالیی غلظ است؟*   

 ب( تسوین                 ج( لغیف                               د( حذس            الف( اًذٍّگیي  

 کذام یک اص کلوِ ّای صیش جوغ است؟  *   

    الف( دّاى                       ب( آضکاس                 ج( هشغاى               د( تاالتش  

             «ست آٍسیذ ، آًچِ سا هاًذًی استتِ د: »  *  هٌظَس حکین اص ایي  کِ گفت   

 الف( پَل ٍ ثشٍت            ب( هقام                ج( ػلن ٍ داًص                 د( ضْشت ٍ ًیک ًاهی   

 کذام گضیٌِ هی تَاًذ یک جولِ تاضذ؟  *   

 د( عَعی     ج( اکثش             الف( خاًِ                 ب( آهذم                  

 ؟ًذاسد کذام کلوِ تا کلوِ ّای دیگش استثاط  

 گلگَىد(                      الف( ّلَ                   ب( سیة                  ج( گالتی   

 هخالف کذام یک اص کلوِ ّای صیش اضتثاُ ًَضتِ ضذُ است؟   

 دساص≠  کَتاُ          دٍس≠ ًیشٍهٌذ                  ًضدیک  ≠تیشٍى             ب( قَی  ≠دسٍى  الف(

    هؼٌی کلوات صیش سا تٌَیسیذ.   2

 خَاس:                     حیات :                              افضٍدُ هی ضذ:                                               تشافشاضتِ :

 

 جاهِ :                             کَچ :                       دهی :                        اًثَُ :   پی دس پی:

 ّن خاًَادُ کلوِ ّای صیش سا تٌَیسیذ. 3

 قصذ:   حاکن :      عَالًی :   تصَیش :  

 

سَاالت دس پطت ٍسقِ اداهِ  



                                                                                        

 هٌظَس اص جولِ چیست؟ 4

 

 پش کٌیذ.)»  « ( تا ) . (  ٍ ) ، ( ٍ ) ؟ ( ٍ ) : (  ٍ جاّای خالی سا  5

 --خذا دس قلة تَست  –پسشم  - -فکشی کشد ٍ گفت  –هادس ػلی  - -دس کجا تایذ خذا سا پیذا کٌن  -  -ػلی گفت 

 دس جولِ ّای صیش کلوِ صحیح سا اص داخل پشاًتض دس جای خالی تٌَیسیذ.  6

.ضذ ، سشهایِ ای داضتِ تاضیذ. ) غشق ، قشق(اگش دس دسیا کطتی ضوا  ........  ............ 

. تِ پشستَّا حولِ هی کٌٌذ.) قضا ، غزا(پشًذگاى ضکاسی ،   هاًٌذ ػقاب ٍ ضاّیي تشای تِ دست آٍسدى  ..........

 آى ّا سا دس دسٍى کادس صیش تٌَیسیذ.  اهالی صحیح دس هتي صیش غلظ ّای اهالیی سا پیذا کٌیذ ٍ 7

تاتستاى ، کٌاس جٌگل سا تا تَتِ ّای اًثَُ  عوطک صیٌت داد ٍ پاییض سٍی سین ّای تشق ، دستِ دستِ پشستَّای 

ای ًقّاضاى » هحاجش ًطاًیذ ٍ صهستاى ، اتشّای صخین خاکستشی سًگ سا دس آسواى پْي کشد . خَسضیذ گفت : 

د آٍسیذ ٍ تگضاسیذ هشدم اص تواضای آى لزت چیشدست ، تِ ًَتت ًقّاضی کٌیذٍ اصش ضگفت اًگیض خَد سا تِ ٍجَ

 «تثشًذ.

 دٍ هصشع دیگش آى سا کاهل کٌیذ.« خثش داؽ » تا تَجِ تِ ضؼش   8

 .................................                              .  ....       آَّ اص دضت گشیخت       .....................................

 کلوِ تساصیذ. 3تا حشٍف ّای  دس ّن سیختِ   

 

   

 تا کلوِ ّای صیش جولِ تساصیذ. 

 .........................................................................................................  هادس : 

 .........................................................................................................ػلن :  

.............................................................................................................  خذا :

ش   ج     م     ٍ        ا  

 ح      ی    س    د  ى   

قلثی هاست. هَفقیت ٍ پیشٍصی ضوا آسصٍی 
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