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 مشخص کنیذ. را تا عالمت  سؤالپاسخ صحیح هر الف( 

 ٍفادار تَدى تِ دٍست ٍ دفاع اس اٍ در غیاتص هزتَط تِ کذام هَرد در رٍاتظ دٍستی است؟ .1

 د( هْارت در ًِ گفتي         ج( حذ ٍ هزس دٍستی         ب( حفظ دٍستی        الف( اًتخاب دٍست

 است؟« خیزخَاُ»گیزین کِ اٍ هیی اهام علی )ع(، اس کذام ٍیضگی دٍست خَب، ًتیجِ تِ گفتِ .2

 ب( احتزام گذاضتي                              تَدى  تاادباخالق ٍ الف( خَش

 د( رعایت حقَق دٍستی                                          اس کار تذ تاسداضتي ج( 

 است؟ گشیٌِ کذام تزتیة تِ تصویوگیزی هزاحل    .3

 راُ تْتزیي اًتخاب ًتیجِ، پیص تیٌی اعالعات، جوع آٍری ب(   کزدى فکز خَب حل، راُ تْتزیي اًتخاب اعالعات، الف( جوع آٍری 

  کزدى  فکز خَب اعالعات، جوع آٍری ًتیجِ، پیص تیٌی د(      اعالعات  جوع آٍری ًتیجِ، پیص تیٌی راُ، تْتزیي اًتخاب ج( 

 اًذ؟کذام کطاٍرسی در عثیعی عَاهل.     4

 َّا ٍ آب - سزهایِ  -خاکب(    آب-  َّا ٍ آب - خاکالف(                

 سزهایِ-خاک-د(هَاد   کار ًیزٍی-  خاک – َّا ٍ آبج(               

 چیست؟ سراعت .     5

 هیَُ درختاى پزٍرش ٍ (کطتب   .دٌّذهی هحصَل سالیک تا کثزحذا،داًِ کاضت اس تعذ کِ گیاّاًی پزٍرش ٍ کطتالف(  

 ًْال پزٍرش ٍ کطت د(          .دٌّذهی هحصَلسال چٌذ یا یک گذضت اس تعذ کِ درختاى ًْال پزٍرش ٍ کطتج(  

 ًیست؟ جالیشی هحصَالت جشٍ هَرد کذام.      6

 تادهجاى د(   ج(گٌذم  ٌّذٍاًِ ب(   خیارالف(

 ّستٌذ؟ تجذیذ قاتل اًزصیْا اس یک کذام.     7

 اًزصی ًفت ٍ گاسٍئیلد(  اًزصی گاسیج(  اًزصی ّستِ ایب(  الف(اًزصی خَرضیذی 

 است؟ هعزٍف« سیاُ عالی »  تِ هَرد کذام .8

 گاسد(   ًفت ج(  سٌگب( سغال  اتوی ّایستالِ الف(

 

 ب( جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ.

 آسان است امّا ..................................................پیدا کزدن ديست  .1

 وتیجٍ یؼىی چیشی کٍ بؼد اس َز ................. اتفاق می افتد. .2

 ........................ است. تصمیم گیزی یايلیه مزحلٍ .3

 ي ............ داشت ي …………اس ػبارتاود کشايرسی یػمدٌ یمزحلٍ سٍ .4

 .است ................. ي  ...............کشايرسی مُم فؼالیّت دي .5
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 .َستىد................. ي ................ غذایی مىبغ مُمتزیه غلّات، اس بؼد .6

 .گًیىدمی ............... بىشیه ي گاسيئیل وظیز َاآن اتمشتقّ ي گاس ي وفت سىگ، سغال بٍ .7

 .است....... ............... وًع اس ما کشًر در شدٌ تًلید الکتزیکی اوزصی بیشتزیه .8

 

 

 دهیذ. صحیحزیر پاسخ  های سؤالته  ج(

 . تٌَیسیذ را خَب دٍست فایذُ چْار .1

 

 اًذ؟داًستِ هْن دٍست اًتخاب تزای را هعیارّایی ٍ هالکْا چِ(ع( علی حضزت اهیزهؤهٌاى .2

 

  .تشًیذ هٌفی گیزی تصوین تزای هثال یک ٍ هثثت تصوین گیزی تزای هثال یک .3

 

 عَاهل هَثز در کطاٍرسی . ًوَدار هقاتل را کاهل کٌیذ .4

  

 

 کطت گلخاًِ ای چِ هشایایی دارد؟ .5

 

 

 ضَد؟هی استفادُ کارّایی چِ در کطاٍرسی ٍسایل ٍ اتشار اس. 6

 

 اًذ؟فزهَدُ چِ کطاٍرسی هَرد در)ع(  صادق اهام .7

 

 .کٌیذ تعزیف را سیز اصغالحات.  8

  حزارتی تزقالف(

 

 آتی تزق( ب

 

 آتی؟چزا؟ تزق یا است تْتز حزارتی تزق اس استفادُ ،سیست هحیظ حفظ تزای .9

  تطزیحی ّایالسؤ

 عَاهل عثیعی
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................. 

................. 

................. 

................. 
................

................. 

 سعیذ دیٌی پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاضیذ.


