
 

 

 6تکلیف ضوارُ        ًام هؼلن : افضلی          ًام ًٍام خاًَادگی :                                    تاسوِ تؼالی                    

                      -----------------------------------------------------------------   اهدیه ه

 ی ضًَذ؟اهام سهاى )ػح( ضٌاختِ ه در حال حاضز چِ کساًی خاًطیٌاى -1

 الف( تشرگاى دیي                     ب( هزاخغ تقلیذ                 ج( ػلواى                  د( داًطوٌذاى

 کذام گشیٌِ ی سیز اس آداب سًذگی ًوی تاضذ؟ -2

 کالم دیگزاى را قطغ کزدىد(   هسخزُ کزدىدٍری اسج( گَضی صحثت کزدى   درکزدى    ب(سکَت تِ ٌّگام صحثت لف(ا

 اس کیست؟« است. هؤهي قَی ٍ ًیزٍهٌذ، تْتز اس هؤهي ضؼیف ٍ ًاتَاى» ایي سخي -3

 الف( پیاهثز اکزم)ظ(          ب( حضزت ػلی)ع(             ج( اهام حسي)ع(                     د( اهام رضا)ع(

 یکی اس خاًطیٌاى اهام سهاى)ػح( در رٍسگار ها ، ............................تَد. -4

 ت ادب اًدام هی دّین، آداب..............................هی گَیٌذ.رفتاری کِ ها ٌّگام رٍتِ رٍ ضذى تا دیگزاى تزای رػای -5

 ..........................است.کارّای.........اسدرگَضی صحثت کزدى ، » خذاًٍذ در قزآى هی فزهایٌذ:  -6

 .پَ ضیذى ّز گًَِ لثاسی کِ تَخِ ًاهحزم را خلة کٌذ ، .................................است -7

 چگًَِ هی تَاًین تِ تشرگ تز ّای خَد احتزام تگذارین؟) چْارهَرد را تیاى کٌیذ.( -8

 

 

 چِ گفت؟« چِ کساًی تِ ها هحزم ّستٌذ؟» پذر تشرگ در پاسخ حویذ کِ اس اٍ پزسیذ: -9

 

 

 ضکزاًِ ی سالهتی خَد را چگًَِ تِ خا هی آٍرین؟ تَضیح دّیذ.-11

 



 

 

 ----------------------------------------------------------------------------ادبیات

 هْن تزیي ٍ اساسی تزیي اثز دّخذا کذام است؟ -1

 ًاهِ ج( سفزًاهِ                د( قاتَس            الف( دایزُ الوؼارف                     ب( لغت ًاهِ           

 اثز کذام ضخصیت سیز است؟« هثٌَی هؼٌَی » کتاب تا ارسش  -2

 الف( هَالًا                      ب( ضوس تثزیشی             ج( دکتز هؼیي                  د( حافظ

 دارًذ تِ کار هی رٍد؟در خوالتی کِ حاالت افسَس ٍ تأکیذ  ًطاًِ ی سیز  کذام -3

 الف( ًقطِ ) .(               ب( ٍیزگَل )، (                 ج( ػالهت سَال)؟(                د( ػالهت تؼدة ) ! (

 کذام یک اس کلوِ ّای سیز صفت است؟ -4

 احساس                    د( اتفاق  ج(                  اپَیالف( آفزیذگار                      ب( 

 کذام یک اس ػثارات سیز کٌایِ ًیست؟ -5

 الف( تاسٍی پَالدیي              ب( گزُ خَردى کار                  ج( هَ تِ هَ                د( دٍ پای کَدکاًِ

 در کذام گشیٌِ هٌادا تِ کار رفتِ است؟ -6

  ب( گفت ای آضٌا هزا تثخص                       الف( سًْار هگَ سخي تِ خش راست  

 ج( ّوچَ خاى ًیکَ ًگِ هی داضتص                     د( داًص اًذر دل چزاؽ رٍضي است

 هتزادف کلوات سیز را تٌَیسیذ. -7

 اًَدَة :                کارآهَسی :      حُةّ الَطي :                 ػٌَثز :                   اَلکَي :                    تأخیز :   

 هتٌی درتارُ ی یک ضْیذ در یک تٌذ تٌَیسیذ. -8

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

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

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



 

 

 --------------------------------------------------------- مطالعات اجتماعی

 تؼادل هی تاضذ؟کذام هَرد سیز تؼٌَاى یک تزًاهِ ًا ه -1

 الف( استفادُ اس ساػات تطَر هٌاسة                 ب( ٍخَد استزاحت ٍ خَاب در حذ السم

 ج( استفادُ ی ساػات تیطتز تزای تفزیح ٍ سزگزهی               د( ٍخَد سهاى کافی تزای ػثادت

 ست؟اس کی« اس دست دادى فزصت هَخة ًذاهت ٍ اًذٍُ است.» ایي سخي  -2

 الف( حضزت ػلی )ع(              ب( حضزت رضا )ع(           ج( پیاهثز اکزم)ظ(                    د( اهام صادق )ع(

 کذام رفتار در هکاًْای ػوَهی گذراى اٍقات فزاغت هٌاسة ًیست؟ -3

 د( ستالْا را در سطل قزار دّین ضَین      ج( تا ًظن ٍارد ٍ خارج  ی        ب( چیذى گل ّا     الف( هحافظت اس اهَال ػوَه

 خَاتی هی تَاًذ هَخة خستگی ، .......................... ٍ ...........................تطَد. کن -4

 در طَل سفز هی ًَضتٌذ ، ............................هی گَیٌذ. کِ خْاًگزداى اس خاطزات خَد هطالثی -5

 ا ًام تثزیذ.کاالّای صادراتی هْن ایزاى در سهاى صفَیِ ر -6

 

 هَرد ًام تثزیذ.( 4تزای گذراى اٍقات فزاغت چِ راُ ّا ٍ ضیَُ ّایی را در ًظز داریذ؟)  -7

 

 هکاى ػوَهی گذراى اٍقات فزاغت را ًام تثزیذ. 6حذاقل  -8

 

 هَرد( 4)هقزّرات استفادُ اس هکاى هَسُ ّا را تٌَیسیذ. -9

 

 « فزسًذم تالش ضوا تسیار سیثاست»                                                       

 


