
: ددع اب هرمن

: فورح اب هرمن

یرفص مرکا : ریبد مان

یلا عت همساب

لیبدرا ناتسا شرورپو شزومآ لک هرادا

رین ناتسرهش شرورپو شزومآ تیریدم

هیبنیز ناتسریبد

1400 دادرخ تاناحتما

بلطواد هرامش

: یگداوناخ مانو مان

: یلیصحت هتشر و کالس

مهد زای یسراف : نومزآ مان

هقیقد 75 : نومزآ تدم

1400/2/4 : نومزآ خیرات

زمرق طیارش یدنب مراب اب قباطم 3: تاحفصدادعت 29 االت: وس دادعت

مراب ( هرمن 7/5) ینابز ورملق یدر
ف

0/75

دیسیونب ار ریز هدش صخشم یاه ژه او یانعم لداعم

. تش گرت مان هد ی نخ زور هر - فلا

. تشگ دّکؤم یع، قوت هب و دمآ هتشبن ، همان - ب

ی ارد مخز ماگنه دنشوپب / ی اپ تشپ نارگنهاک ، مرچ نا زا - پ

1

0/75 . دینک صخشم ( (غ اب ار تسردان و (ص) اب تسا هدش هتشون نآ ینعم تسرد هک یتاغل

( یعمج رطاخ و نانیمطا ) . دیازفیب وت دهع مرک هب ناتسود تقث - فلا

( درز بسا ) درگ دناشفارب شربا تخیگنارب - ب

( شخب مایتلا ) تسا قشاع مهرم نیا ، مخز نزب - ج

2

0/5 دیسیونب ار نآ ؟ تسا تسرد کنامک لخاد یی ال ما لکش مادک زیر ی اه ترابع رد

دش زاب ، سور پوت ی اه هلولگ یر) فص – ریفس و( یب هن اب هجنگ ی ادرف یدۀ پس - فلا

. دوب هزن یرازغرم و شوخ ( یدّیصتم - یدّیستم ) ریمشک تیحان رد ب-

3

0/25 ؟ دشاب ی من یح حص نآ ی انعم هب هجوت اب « هن ی زگ ژه« او مادک الی ما

ی تسس  : لا محا ب- نیمک قال: - فلا

نداد زردنا : تحصانم د- زپشآ : رگ ی لا وخ ج-

4



0/75 ؟ یسید ونب ار اه نآ تسرد و ید نک صخشم دشاب ی من تسرد یی ال ما رظن زا اه ژه او مادکر زی تارابع رد

درک می گرم راک ، هوبنا نآ رد / زوس یت فآ تیز یر شمش نادب - فلا

دوبن روج کن عی اب مادک هیچ ما ی باقع زاردو شک ندرگ ،بینی متشرد تروص ، مروق ی ی هفا ب-قی

یغ رد تسد ود ناط شی تفوک رس هب تیغ/ ، مسخ رب هن ار ادخ شیر وچ ج-

5

0/25 ( دوش هتشون همانخساپ رد تسرد ۀ نیزگ طقف ؟( تسا هدشن هتفرگ راک هب لوهجم لعف هن ی زگ مادک رد

دش دهاو ــــ خ هد ــــــ نز رگ دی راب ید ما قرب - فلا

آید هداد ات ی با ــــ برد رصنوب ی وس تس ی ماغ ب-پی

آی زاب وت دوش هدرک یل سگ اه همان نوچ : تفگ ج-

دش یل از ی مامت بتو تلع هکد آی هداد راب زور هس ود ین ارد د-

6

0/25

0/5

زیر: ی هنیزگ ود هب هجوت اب

. میا هدش کیدزن گرزب نآ هب همه زا شیب میشاب گرزب ینتورف رد هک یماگنه - فلا

. تسادخ ناتسد رد هدوسآ نیز بونج و لا مش ی اه ین مزرس و تسادخ نآ زا برغ ب-

؟ دراد دوجو ( هداس غیر ) بکرم ی هلمج هن ی زگ مادک رد -1

. دییامن صخشم ار « وریپ ای هتسباو ی هلمج » تسا بکرم هک یا هلمج رد -2

7

مود هحفص رد همادا

مود هحفص

: یگداوناخ مان و مان

0/5 ید نک صخشم ار زیر ت رابع رد ار ( فوطعم ، رارکت ، لدب ی( عبت ی اه شقن

داهن رد ملق طاشن هب ، رصنوب هجاو خ ی، فاک یر بد و گرزب درم این

8

0/5 ؟ تسا هناگ راهچ یت عضو مادک لومشم « خوش » ی ژه او « یم نک زابدوخ زا خوش ات یم تفر هبامرگ هب » ی هلمج رد 9

0/5 . دشاب هتشاد یدنسم یروتسد شقن هک دیربب راک هب و دیسیونب یا هلمج رد ار « نادنخ » ی ژه او 10

0/75 . دینک صخشم تسا هدش هدیشک طخ اهنآ ریز هک یتاملک یروتسد شقن

؟ تسام رهب همه یتخس و جنر ارچ / تسار وت یهاش هب روشک تفه رگ هک

11



0/25 ؟ تسا هملک مادک ریز ترابع رد صخاش

. دندیناسر وا هب ریما ماغیپ رصنوب و و دناوخب ار شرسپ و نسحلا وب یضاق و داتسرف سک

12

0/5 ( دیسیونب بیترت هب همانخساپ رد ار خساپ ). دینک لماک ار ریز لودج لعف هب هجوتاب

یلوعفم تفص یلعاف تفص لعف

متفر

13

0/5 ؟ تسین « یفصو بیکرت » ریز یاه بیکرت زا کیمادک

رفک خر – کحضم تخیر – غارچ هاش تعاس – مهد فیدر

14

هرمن 4 یبدا ورملق

0/5 . تسا هدوب .......... هرود زا نا جاور و دور می راک هب یعامتجا و . ......... ین ماضم حرط ی ارب رتش بی هراپ راهچ 15

0/5

0/5

« دیزاتب ، نوخ زا دوش ایرد رگا نوماه / دیزاتب نوماهرب تسا رادولج مکح » تیب هب هجوت اب

. دییامن صخشم ار نآ هب هبشم و دیبایب هیبشت کی - فلا

. دیسیونب ار نآ زا روظنمو دینک صخشم ار هراعتسا کی ب-

16

1 . دیسیونب همانخساپرد و دیهد صیخشت ار تیب ره هب طوبرم تسرد ی هیارآ

( ماهیا - زاجم ) هاگرازاب تشگ نمجنا وارب / هاش هاگردز دش نورب هواکوچ - فل ا

( لیلعت نسح – یزیمآ سح ) یغاد شناجرب وا دود زا کیلو / یغارچ نوچ یو رد هل ال ناشفرد ب-

( هیبشت – سکوداراپ ) تسد دز هبعک فلز ی هقلح رد / تسجرب هقلح رام وچ ی اج زا ج-

( سانج - عجس ) تسام رهش نآ هک هلمج میور اج نامهزاب / میا هدوب کلمرای ، میا هدوب کلف هب ام د-

17

1

همانخساپ رد / تسا یفاضا دروم کی ). دینک لصو ناشراثآ هب یطخ ابودیهد صیخشت ار رثا ره ناگدنسیون
( دیسیونب مه رانک ار رعاش ای هدنسیونو رثا مان دیناوتیم

رعاش ای رثاهدنسیون

رفنازورف نامزلا عیدب یقرش1- یبرغ ناوید - فلا

18



روگات تانار دنیبار هراوآ2- ناغرم ون هام ب-

یزیورپ لوسر دمحم3- نیدلا جالل یناگدنز ج-

نشودن یم ال سا راد4- هلصو یاهراولش د-

هتوگ گناگفلو ناهوی -5

0/25 می یه اس رد هناروبص هش ی مه هک مه ار نادغارچ اما نک ی رازگساپس شا یی انشور رطاخ هب هلعش زا » ترابع رد
؟ تسا ی ناسک هچ دامن ( هلعش ) « ربم دا ی زا دتس ای

19

موس هحفص رد هیقب

موس هحفص

0/25 ؟ دوش می هد دی امن ضقانتم ی یه ارآ بیت مادکرد

منم هک ناور نکاس ین نچ /این نکاس نم ناور ین ادوش –کی فل ا

منادن ی روتسم و ی تسم نم هک / تسود و نمشد دنادب ات یم وگب ب-

20

( هرمن 8/5) یرکف ورملق

0/5

0/5

. دیهد خساپ اه شسرپ هبو دیناوخب ار ریز یاه هدورس

تسا نمشد ، لد هب ار نیرفآ ناهج / تسا نمرهآ رتهم نیاک دییوپب »

درخ هن ، دش نمجن ا وارب یناهج / درُگ درم نوردنا شیپ تفر یمه

« وغ تساخرب واجنآ شندبدب / ون ساالر هاگرد هب دمایب

؟ دنتسه یناسک هچ بیترت هب « درگ درم » و « رتهم » زا روظنم - فلا

؟ دیآ یم مشچ هب رتشیب یسامح هنیمز مادک اه هدورس نیا رد ب-

21

0/5 ؟ تسا ی هاگد دی هچ رگنا بی هتوگ ی هدورس زا شخب این

جنر زا نتسَر تقو هب ، نک وا رکشو / جنر ماگنه هب ، نک ادخ رکش وتو

22

0/5 . تسا یک دزن تخس تما ی قو تس نی راک هب ارم هک مداد زابو متفر ی ذپ . تسا رخف تل ص «این ترابع هب هجوت اب
«. تس نی تس ی اب رد تخس ارم هک یم وگنو داد مناوتن این باسح

؟ درک عانتما رز نتفر ی ذپ زا تسب ی ضاق ارچ

23



0/5 بسانت تیب مادک اب « دور ارف هک ات تسا تالش هب مد ره اریز دزاس شرابغ هب لدبم دناوتن کاخ ار حور » ترابع
؟ دراد یموهفم

دوش ناّرپ ناج غرم ات نامسآ یادن دمآ / دوش ناتسب نادکاخ ات ناقشاع راهب دمآ - فلا

دوش ناج هلمج مسج مه دوش ناک لعل گنس مه / دوش رهوگ نوچ هروش مه دوش رهوگ رپ رحب مه ب-

دوش ناشخر اه قرب نوچ نتربا ردنا لد اما / دش راب نافوط ربا نوچ ناقشاع ناجو مشچ رگ پ-

. دوش ناهنپ اهربا رد رتشیب هم نآ هک اریز / ناقشاع مشچ قشع رد دش ربا نوچ ارچ یناد ت-

24

0/5 ؟ تسناد ناوت می یی اهتلصخ هچ رهظم دند یی ور کاحض شود رب هک ار ی نارام 25

0/5

. دییامن لیلحت ار ازریم س ابع تیصخش ، ریز تیب هب هجوتاب

« شاب نتشیوخ لا صخ دنزرف / شاب نکش هپس دوخ هب ریش نوچ »

26

0/5 : دیسیونب ار ریز ییانک یاهترابع موهفم

: ندشروب ب- : ندییاخ نادند هب نادند – فلا

27

0/5 ؟ تسیچ ریز تیب ود کرتشم موهفم

ندوب جاتحم ، دوخ هب زج دیابن / ندومزآراکرد هچ و راک رد هچ - فلا

ریگب متسد هک نکفیب ار دوخ هن / ریپ شیورد تسد ، ناوج یا ریگب ب-

28

0/5

0/5

1

1

0/5

0/5

. دیسیونب ار ریز یاه هتشون و اه هدورس ینعم

ی تسه وپه لپه و هتخلش - فلا

. درک مهاوخ هیبعت تفرعم جنگ وا رد ب-

دنسانش دوخ صّلخت زا رتمهم ار نارا ی الص ختسا نانگمه هک ید اب نانچ ج-

وا مزر سوه ار سک هیچ دشن / ورف ناب ی رگ رد رس هدرب همه د-

(ع) یلع ترضح « . تساه هشیر ناحتما ، تسین اه هخاش ندناصقر داب ندیزو تمکح

دیشاب قفوم

29



: ددع اب هرمن

: فورح اب هرمن

حبص 10: نومزآ تعاس

: ریبد اضما و خیرات

یلا عت همساب

لیبدرا ناتسا شرورپو شزومآ لک هرادا

رین ناتسرهش شرورپو شزومآ تیریدم

هیبنیز ناتسریبد

1400 دادرخ تاناحتما

بلطواد هرامش

: یگداوناخ مانو مان

: یلیصحت هتشر و کالس

مهدزای یسراف : نومز آ مان

هقیقد 75 : نومزآ تدم

1400/3/4 : نومزآ خیرات

یرفص مرکا : ریبد مان

زمرق طیارش یدنب مراب اب قباطم 3: تاحفصدادعت االت) وس خساپ ، دیلک ) 29 االت: وس دادعت

مراب ( هرمن 7/5) ینابز ورملق یدر
ف

0/75

تشپرب ای لیذ رد ناگرزب و ناهاشداپ یاضما ای رهم ب- /( تسا یفاک دروم کی ) رادمان ، فورعم ، روهشم – فلا
(0/25 درومره ) کتپ ی هبرض پ- ./ همان ای نامرف

1

0/75 «0/25 درومره » (ص) ج- / (غ) ب- / ص) ) - فلا 2

0/5 0 /25 یدیصتم ب- – 0/25 ریفص - فلا 3

0/25 یتسس  : لا محا ب- هنیزگ 4

0/75 0/25 مصخ – 0/25 مروغی ب- -0/25 زوس تیفاع - فلا 5

0/25 فلا هنیزگ 6

0/25

0/5

0/5( هتسباو ای وریپ هلمج ) میشاب گرزب ینتورف رد -2 / 0/25 فلا هنیزگ ای لوا هلمج -1 7

0/5 لدب : رصنوب هجاوخ / فوطعم : یفاکریبد 8

0/5 تسا هتفریذپ ار دیدج یانعم و هداد تسد زا ار میدق یانعم ای ییانعم لوحت 9

0/5 تسرد دریگب دنسم شقن و دشاب هدمآ یدانسا لعف هارمه نادنخ ی هملک هک یا هلمجره ای دوب نادنخ رتخد نآ
. تسا

10

0/75 0/25 داهن : جنر /0/25 ممتم : وت / 0/25 یداهن هورگ ای داهن : روشک تفه 11

0/25 یضاق 12



0/5 یلوعفم تفص یلعاف تفص لعف

هتفر اور ای هدنور متفر

13

0/5 0/25 رفک خر –0/25 غارچ هاش تعاس 14

هرمن 4 یبدا ورملق

0/5 0/25 هطورشم – 0/25 یسایس 15

0/5

0/5

0/25 هب هبشم نوخ زا ییایرد – 0/25 تسا هدش هیبشت نوخ زا ییایرد هب نوماه - فلا

0/25 ینیمخ ماما زا هراعتسا :0/25 رادولج ب-

16

1 . سانج د- -0/25 هیبشت ج- – 0/25 لیلعت نسح ب- – 0/25 زاجم - فلا 17

1

رعاش ای رثاهدنسیون

رفنازورف نامزلا عیدب یقرش1- یبرغ ناوید - فلا

روگات تانار دنیبار هراوآ2- ناغرم ون هام ب-

یزیورپ لوسر دمحم3- نیدلا جالل یناگدنز ج-

نشودن یم ال سا راد4- هلصو یاهراولش د-

هتوگ گناگفلو ناهوی -5

18

0/25 دننک یم تمدخ مدرم هب هک ییاه ناسنا 19

0/25 منم هک ناور نکاس نینچ نیا / نکاس نم ناور نیادوش یک ای فلا هنیزگ 20

( هرمن 8/5) یرکف ورملق

1 0/5 یلم و یموق ب- - 0/25 هواک – 0/25 کاحض - فلا 21

0/5 نینچ هک یخساپ ره ای ) میشاب وا میلست و مینک رکشت ادخ زا لا ح همهرد ای ندوب ادخ میلستو ندوب نادردق
( دشاب هتشاد یموهفم

22

0/5 ای دریگب هدهع هب ار نآ تیلوئسم هک دوب تخس شیارب . دوب ازج زور هب دقتعم و دیسرت یم تمایق باسح زا اریز
. دشاب هتشاد یموهفم نینچ هک یخساپ ره

23



0/5 . دوش ناّرپ ناج غرم ات نامسآ یادن دمآ / دوش ناتسب نادکاخ ات ناقشاع راهب دمآ ای فلا هنیزگ 24

0/5 دیلپ شنمو ینمیرها یاهوخ 25

0/5

یارب ، هاش یلعحتف ، شردپ یاه ینارذگ شوخ الف خرب هک دوب عاجشو رکف نشور یا هدازهاش ازریم سابع
. دیگنج و داتسیا سور هاپس ربارب رد ، دوخ یلم یاه نامرآ هب یبایتسد

26

0/5 ندش هدنمرش زا هیانک ب- ندش نیگمشخ زا هیانک – فلا 27

0/5 یموهفم نینچ هک یخساپره ای ) دشابن یسک جاتحمو دنک تالش وراک شدوخ درف هک دنک یم هیصوت تیب ود ره رد
( دشاب هتشاد

28

0/5

0/5

1

1

0/5

0/5

. دیسیونب ار ریز یاه هتشون و اه هدورس ینعم

0/25. یتسه راکبارخ و جیگ و 0/25 مظن یب - فلا

0/25. داد مهاوخ رارق ار ( ادخ )0/25 تخانش جنگ ناسنا دوجو رد ب-

0/25. دننادب رت مهم دوخ ییاهر زا 0/25 ار ناشناتسود ییاهر 0/25 یگمه هک 0/25 دشاب هنوگنیا دیاب ج-

هب 0/25 یلیامت سک چیه و 0/25 دندوب هتخادنا نییاپ ار ناشرس 0/25 سرت و یگدنمرش زا نایهاپس همه د-
0/25 . تشادن ورمع اب گنج

0/25 . تسا هتفای تیبرت قشع اب 0/25 نم تشرس و تاذ و-

/25. دش دنلب شیاج زا 0/25 نازرل و مشخو دایرف اب - ه

(ع) یلع ترضح « . تساه هشیر ناحتما ، تسین اه هخاش ندناصقر داب ندیزو تمکح »

. دیشاب قفوم

29


