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  9/10/99تسوِ تعالی سَاالت ًگارش سال یاسدّن تجزتی تاریخ  

 
 

25/0  

هرین هثل ُویطَ لٍِْ ّ کیک ضکالتی سفارش داد پسر پْست گٌذهی کَ "تا تَجِ تِ عثارت تِ سَاالت پاسح دّیذ؟ 

ای هرین دختریست با پْستی سبسٍ،لذی ریسٍ هیسٍ، صْرتی ضاد ّچطواى لٍِْ . گارسْى بْد سفارش را آّرد

ٌُگام  رًگ برق چطواًص را با اضتیاق ًگاٍ هی کردم عاضك ایي خٌذٍ ُای سر حال ّدًذاى ُای سفیذی بْدم کَ

   غلظ( صحیح ب(  الف(بیاًگر  ّضعیت رفتاری ضخص است")خٌذٍ برق هی زد
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25/0 م ًطذ ًی ضلْغ ّبی لرار ّسرکص ّرا.ًٌَ در حیي رّحیَ ی ضاد ّطٌازش رّحیَ ی هرداًَ ای داضت"عثارت  

الف صحیح  )       ( تْصیف ّیژگی ُای ظاُری"هادرم آرام ّ سر بَ زیر بْد ُّر چَ هادرم بْد ًٌَ ُن بْد

غلظ( ب  
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25/0 ( بیاًگر تْصیف حال ّفضا ُست؟الف"تَی اسپٌذ ٍگالب فضا را پز کزدُ تَد ٍعشاداراى تا صلَات ٍارد صحي ضذًذ 

غلظ(صحیح  ب  
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25/0  4 یا غلطتٌذ آغاسیي ٍتٌذ هیاًی ٍپایاًی تطکیل ضذُ است؟آیا ایي عثارت صحیح ّست؟ّز تٌذ ًَضتِ اس  

ًَضتِ سیز را تخَاًیذ ٍسپس عٌاصز سهاى ٍهکاى ٍ حال ٍفضای ًَضتِ را هطخص کٌیذ؟ًسین خٌک صثحگاّی رٍحیِ ی  1

هی ضًَذ ساعت ّای  اٍلیِ  آًْا تا ضادی ٍخزهی راّی تاغ هی ضًَذ ٍساعت ّا هطغَل کار را تاسُ هی کٌذ کطاٍرساى

رٍس َّا خٌک تز ّست ٍ کطاٍرساى پز اًزصی ّز چِ تِ ظْز ًشدیک تز هی ضًَذ َّا گزهتز هی ضَد تاتص خَرضیذ هز 

 حال ٍفضا)   (  گَیا اس آسواى آتص هی تارد سهاى ٍ هکاى. داد هاُ رهك ّوِ را گزفتِ است
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5/0 گشیٌِ ّای درست را اًتخاب کٌیذ یک گشیٌِ  ) در ّزیک اس ًَضتِ ّای سیز کذام تخص ًَضتِ تز جستِ ضذُ است؟  

هحتَای سهاى ٍ هکاى گستزش  هحتَای فضای ًَضتِ ، گستزش ضخصیت، گستزش( اضافی ّست  

کاضاى ضْزی در اصفْاى است کِ هیاى کَُ ّای کزکس ٍ در کَیز  هز کشی ایزاى  لزار گزفتِ  ٍآب ٍَّایی گزم  

 ٍخطک ٍتیاتاًی دارد ٍ گزدضگزاى در اٍاسط اردیثْطت تزای دیذى هزاسن گالب گیزی تِ لوصز سفز هی کٌٌذ
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5/0  

تا  یص اٍهذُ حضَر گزهص را در کٌارم حس کزدمحاجی دل  هْزتًَی دارُ اخالق خَب، تا هزام ّز ٍلت چیشی ج

ًْع ") غوگیي ضذًن ًاراحت ضذ  تا خَضحالین ضاد پیزهزد اجتواعثِ ٍّویي للة پاک اٍ هٌزا جذب  خَدش کزدُ

(گسترش هحتْا گسترش هحتْای زهاى ّهکاى، هحتْای فضا، هحتْای ضخصیت  

7 

درتارُ یکی اس افزادی کِ در سًذگی ضواتاثیز ( هتٌی تٌَیسیذ؟الف یکی اس  هَضَع ّای سیز را اًتخاب کٌیذ ٍدر هَرد آى 14

تحصیل هجاسی در ضزایط کزًٍا را تز اساس ساختار (گذاضتِ است هتٌی تِ رٍش گستزش هحتَای ضخصیت تٌَیسیذب

 ًَضتار تٌَیسیذ
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ًوزُ 2اهالی درست ٍاصگاى  ًوزُ 2ًوزُ عالین ًگارضی 10ًوزُ پزٍرش هَضَع 5/1خَش آغاسی    

 

لطفا  سَال تَلیذ هتي را در رٍی تزگِ تٌَیسیذ ٍتصَیز آى را تا ًام ًٍام خاًَادگی در   گزٍُ ضاد تِ کالس یا تِ پی ٍی 

 ارسال  ًواییذ
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