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 راهنمای تصحیح سواالت 

 .ذیپاسخ درست را هشخص کٌ 1
 ی(ٍ رفاقت کي تا از آًاى باش یّوذل کاىیبا ً) ؟است یفرهَدُ چِ کس ایي سخي، -

  )ظ( حضزت هحوذ -ب                                          ی)ع(اهام عل -الف 

  )ع(اهام صادق -د )ع(                                         يیاهام حس -ج

 ؟شذ سیشاپَر در کذام شْر ٍ در زهاى کذام حکَهت تاس یداًشگاُ جٌذ-

    اىیساهاً - یر -ب                                     اىیساهاً -اَّاس  -الف 

 اىیساساً -ری  -د                                      اىیساساً -اَّاس  -ج 

 .دیکن لیرا با کلمات مناسب تکم یخال یجاها 2

 

 .است.انتخاب.. . یبه معن یریگ میتصم -الف 

 

 .و در شرق ازبکان بودنذ ..ها یعثمان..در غرب  انیدشمنان قذرتمنذ صفو -ب

 درست             ًادرست                                   .ذیرا هشخص کٌ ریز یجولِ ّا یًادرست ای یدرست  3

                                                                                     

 *            .  خطک لزار دارد وِیاس کطَر ها در هٌطمِ خطک ٍ ً یعیتخص ٍس  -الف

 *               .ّا کوتز است اًَسیٍ ال اّایدر گزیخشر اس د یایآب در یضَر شاىیه -ب

 .ذیکٌ فیرا تعر ریز نیهفاّ 4

 .دٌّذ یسال هحصَل ه کیحذاکثز تا  ،کِ تعذ اس کاضت داًِ یاّاًیکطت ٍ پزٍرش گ :زراعت -الف  

 .اتفاق افتادُ است یدّذ ّز ٍالعِ در چِ سهاً یًطاى ه :خط زهاى - ب

  .است ثِیٍ هاًٌذ آى کت یکاض ،سٌگ یتز رٍ یًَضتِ ّا :بِیکت-ج  

 .ذیپاسخ دّ ریبِ سَاالت ز   5
 (.دٍ هَرد ) ذیرا شرح دّ یکشت گلخاًِ ا یایهسا - الف 

 اریکطت ّا تس زیتا سا سِیدر هصزف آب در هما ییصزفِ خَ ی،اریآتی  ًحَُ لیتِ دل یدر کطت گلخاًِ ا -1

 .تْتز است

 .ٍ در ّوِ فصَل سال کطت کزد ییتَاى ّز هحصَل را در ّز هٌطمِ آب ٍ َّا یه  -2
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 .ذیسیبٌَ یلیفس یسَخت ّا حیهصرف صح یسِ راّکار برا -ب

 .نیکًٌتْتز است آى را رٍضي  نیدار ٌِیاگز ضَه-2 .نیدر ٍ پٌدزُ ّا را تثٌذ ی،در سهاى رٍضي تَدى تخار -1

 .نیگزم تز استفادُ کٌ یاس لثاس ّا ،یکزدى درخِ تخار ادیس یتِ خا -3 

 

 (.چْار هَرد)ذیرا ًام ببر یعَاهل گسترش علَم ٍ فٌَى در دٍرُ اساله -ج 

 یکاغذ ساس - یتدارت ٍ تاسرگاً -اس داًطوٌذاى  اىیفزهاًزٍا تیحوا -تزخوِ  -اسالم  يید یآهَسُ ّا

 

 ؟السالم دربارُ ارزش فرصت ٍ ٍقت چِ فرهَدًذ ِیعل یاهام عل -د 

 .اس دست دادى فزصت هَخة ًذاهت ٍ اًذٍُ است 

 

 .ذیٌک اىیًام سِ سازهاى فعال در اهَر اٍقات فراغت را ب -پ 

  یٍ حزفِ ا یساسهاى آهَسش فٌ - یتذً تیساسهاى تزت - یساسهاى داًص آهَس 

 

 .ذیکٌ فیرا تعر "خلیج"و " خور"و " بودجه"اصطالحات  –س 

 کی ذیخز ایکار  کیاًدام  یتزا نیتَاً یکِ ه یهمذار پَل یعٌیاست  ٌِیدرآهذ ٍ ّش یدر اصطالح تِ هعٌ :تَدخِ 

 .نیتپزداس شیچ

ّا هٌاسة  یتٌذر ٍ پْلَ گزفتي کطت دادیا زایفارس کِ ت حیخل یکٌارُ ّا كیعو یّا یذگیتز یتِ هعٌا: خَر  

 .است

  یآب در خطک یطزٍیتِ پ : حیخل 

 

 ؟ذًذیشْر ًاه يیخًَ، چرا خرهشْر را - ش

کزد ٍ خزهطْز را  یطزٍیفزاٍاى پ یٍ سالح ّا طتزیدضوي تا سزتاساى ت ،پس اس هماٍهت هزدم خزهطْز زایس 

ضْز  يیضْز را خًَ يیا لیدل يیرا تِ ضْادت رساًذ ٍ تِ ّو یادیدضوي ضْز را غارت کزد ٍ هزدم س .تصزف کزد

 .ذًذیًاه

 
 «هَفك تاضیذ» ًظز ّوکاراى گزاهی در تصحیح هحتزم است. 

 

Hamyar.in همیار


