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 ؟وٌذوبًبلْبی هبَّارُ در ثخص وَدن چِ ارسضْبیی را دًجبل هی (1

 الف ٍ ة (د               خطًَت (ج                 اٍهبًیستی غزة (ة            لیجزالی (الف

 ؟وٌٌذ .............................وَدوبًی وِ سبعبت سیبدی تلَیشیَى توبضب هیوذام هَرد صحیح ًیست: (2

 وٌٌذٍرسش هیووتز  (د      افشایص ٍسى دارًذ (ج     وٌٌذووتز هطبلعِ هی (ة پیطزفت تحصیلی خَثی دارًذ (الف

 ؟ثذتزیي پذراى اس ًظز اهبم ثبلز)ع( وذام است (3

                                       رٍی وٌٌذدر خطًَت ٍ سختگیزی سیبدُ (ة            رٍی وٌٌذدر هحجت ثِ وَدن سیبدُ (الف

 تَجِ ًىٌٌذثِ ثْذاضت رٍحی آًبى  (د                   ّب تَجِ ًىٌٌذثِ ًیبسّبی ثچِ (ج

 ؟وَدن در سي چْبر سبلگی چِ ضخصیتی ًذارد (4

    عىس ثزدار اس ضخصیتْب ة(          هٌذ ثِ لوس اضیبءعاللِالف( 

 عىس ثزدار اس رفتبرد(                 ثِ سبختي ضخصیت خَدضزٍع ج( 

 ؟ثبرثی ًوبد ٍ سٌجل چِ سًی است (5

 صْیًَیستی (د             اًگلیسی (ج           آهزیىبیی (ة             ضزلی (الف

 ؟هزٍج چِ چیشی ًیست ثزتشچْزُ  (6

 ایوزُپَضص (د            گزاییهصزف (ج          گزاییعزیبى (ة  گزیاثبحِ (الف

 ؟ًىتِ اسبسی ثزای عجَر اس تزس وَدن چیست (7

             تزسعذم اجبسُ سخي گفتي در هَضَع  (ة              تحمیز ٍ توسخز (الف

 ّبی ثذهوٌَع وزدى صفت (د             ای اٍعذم تصذیك حزفِ (ج

 ؟در وذام وتبة آهذُ است دل جَاى هبًٌذ سهیي آهبدُ ثزای ثذر افطبًی استعجبرت  (8

 الجالغًِْج (د            الفصبحًِْج (ج          صحیفِ سجبدیِ (ة       لزآى (الف

 ؟ستویهْوتزیي عضَ هذیزیتی هسجذ  (9

 هسئَلیي اهَر هسبجذد(           ّیئت اهٌبی هسجذ( ج       ّبًظن ثزًبهِة(       اهبم جوبعت( الف
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  ؟هذّب چِ الگَیی ّستٌذ (11

 خبًَادگید(        سیبسیج(         اجتوبعیة(     فزٌّگیالف( 

 ؟اس هصبدیك چیست عذم استفبدُ اس لجبس ثِ خبطز لجبس جذیذ (11

 اسزافد(           ثیٌیوَتِج(    دیٌیثی ة(     تجذیزالف( 

 ؟ًوبیذخذاًٍذ چِ وسی را ثِ عٌَاى الگَ هعزفی هی (12

 ضْذاد(             هزداى ًوبسگذار ج(      پیبهجز ة(    عبثذاىالف( 

 ؟......................گَیذ: اگز خذا ًجبضذ ّوِ چیش هیداستبیَفسىی  (13

 هَاالت استآساد ٍ ثی (د      است هعٌیثی (ج       حزام است (ة   هجبح است (الف

 ؟خبًَادُ در دٍراى هذرى دچبر چِ تحَالتی ضذُ است (14

 ّوِ هَاردد(       سجه سًذگیج(    ارسضیة(   سبختبریالف( 

 ؟اجتوبعی ٍ دیٌی رٍال هعوَل ٍ هٌطمی خَد را داردّب، درًٍی وزدى ٌّجبرّبی در ایي خبًَادُ (15

 خبًَادُ هٌعطف (د             خبًَادُ هتعصت (ج          خبًَادُ هٌفعل (ة    خبًَادُ فعبل (الف

 ؟دفتز هزوشی ضجىِ سهشم در وذام ضْز اهبرات است (16

 الفجیزُ (د                    دثی (ج              العیي (ة             ضبرجِ (الف

 ؟داًذضجىِ هي ٍ تَ ثشرگتزیي خطب در اسدٍاج را چِ هی (17

 اسدٍاج داًطگبّی (د                  اسدٍاج فعبل (ج       اسدٍاج سٌتی (ة      اسدٍاج هٌفعل (الف

 ؟هبجزای جطي طالق اثتذا در وجب اتفبق افتبد (18

 سَریِ (د       لجٌبى (ج      عزثستبى (ة     اًگلستبى (الف 

 ؟پذیذُ ًَظَْر سًذگی دٍ ًفز ثذٍى اسدٍاج رسوی چِ ًبم دارد (19

 اسدٍاج تبریه (د              اسدٍاج سفیذ (ج       اسدٍاج رٍضي (ة             اسدٍاج طالیی (الف

 ؟در هبَّارُ حولِ ثِ اعتمبدات ثب وذام ثْبًِ است (21

 آسادی هزدم (د     هجبرسُ ثب ظلن ثِ سًبى (ج     هجبرسُ ثب خزافبت (ة             هجبرسُ ثب خطًَت (الف
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