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  زيهَ ُای زیؼ را کاىم کٍیغ . ب

 ............... ىػؼوف ةّد................یٌّان در ةاب فهـفَ ةَ ..... -1

 .ةؼای اونیً ةار در دوره ............... در ایؼان ةاؿحان از فهـفَ مضتث قغه اؿث -2

 ریكَ ُای امهی فهـفَ ............ و............ ٌام دارد. -3

 .. کؼده اؿث................ و قٍاؿاٌغن افکار ......................لغ اؿث ؿلؼاط زٌغگی ظّد را ىنؼوف ................افالظّن ىػح -4
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 گؽیٍَ ی مضیش را اٌحعاب کٍیغ. پ

 ؟ کغام یک از فیهـّف ُای زیؼ ةؼای اونیً ةار از ))ةّدن و قغن(( مضتث کؼده اؿث-1

 فیذاغّرس د(        ُؼاکهیحّس ج(               پارىٍیغس (ب            جانؾانف( 

 ؟اؿث قغه فهـفی ةضذِای ةَ اٌـان گؼایف ؿتب چیؽی چَ ارؿعّ ٌظؼ از و اؿث کغام فهـفَ غيّىی ىػٍای -2

          اٌغیكَ ُای دیٍی -ُـحی قٍاؿیب(                     اغساب و صیؼت -ُـحی قٍاؿیانف( 

 اٌغیكَ ُای دیٍی -جتییً غلالٌید(                         اغساب و صیؼت -غلالٌیجتییً  ج(

 ؟ؿعٍان ؿلؼاط ةیكحؼ ةؼای کغام گؼوه زػاةیث داقث -3

  ُا ىیاٌـالد(                   ج( زّاٌان             فلؼاب(               كغرجيٍغانانف ( 

 ؟پؼداظث قاظَ ))ىػؼفث قٍاؿی(( ىیکغام یک از فالؿفَ زیؼ ةیكحؼ ةَ  -4

  ىالمغراد(               قیط اقؼاقج(             ُیّمب(                     کاٌثانف( 

 گؼگیاس در کسا ىحّنغ قغه ةّد؟ -5

  د( ىیهحّس                  مـیؿی ج(             ب( ایٌّیا                آجً انف(

 ىی گّیٍغ. .................. و ةَ ظؼفغاران زاىػَ، ...................در غهو زاىػَ قٍاؿی ةَ ظؼفغاران فؼد ..... -6

 ؿّؿیانیـو -ب( ىارکـیـو                      نیتؼانیـو -انف( ؿّؿیانیـو

 ىارکـیـو  -د( نیتؼانیـو                        ؿّؿیانیـو -ج( نیتؼانیـو
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 .ةَ ؿّاالت زیؼ پاؿط کّجاه دُیغ  ت

 انف( دو ٌيٌَّ ؿّال غیؼفـهفی ىذال ةؽٌیغ.

 

 ب( ))ىػؼفث قٍاؿی(( ةَ چَ چیؽی ىی پؼدازد ؟

 ج( واژه ))فیهـّف(( اونیً ةار در زىان چَ کـی ةَ کار رفث؟

 قّد، ةَ آن چَ گفحَ ىی قّد؟د( وكحی واژه ))فهـفَ(( ةا یکی از غهّم جؼکیب 

 ه( چَ کـی اونیً ةار درةاره ))وصغت اضغاد(( ؿعً ةَ ىیان آورده اؿث؟

 ؟و( وكحی از یک پـؼةچَ ةپؼؿیو))جّپث کساؿث(( و او زّاب دُغ))ىی داٌو(( در واكع چَ كـيحی از فهـفَ را ٌكان ىی دُغ
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 2از 1صفحه ی 
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 .ةَ ؿّاالت زیؼ پاؿط کاىم دُیغ ث

 ىؼاصم جفکؼ فهـفی را ٌام ةتؼیغ. انف(
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 ب( گؼگیاس در ةاب ىػؼفث و قٍاظث چَ گفحَ اؿث؟ 
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 ؿَ فایغه امهی فهـفَ را ٌام ةتؼیغ و یکی از آن ُا را ةَ دنعّاه جّضیش دُیغ. ج( 
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 جّضیش دُیغ. ىػؼفث قٍاؿی از چٍغ ظؼیق ةاغخ پیكؼفث غهّم اىؼوزه قغه اؿث؟ د( 
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و او چگٌَّ ایً اجِام را رد کؼد؟ ه( اجِام وارده ةَ ؿلؼاط در دادگاه آجً چَ ةّد؟   
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 ؟ُایی را ةَ کار ةؼد ةؼای اونیً ةار چَ واژهس یان ةَ چَ چیؽی ىػحلغ ةّدٌغ و فیذاغّرو( فیذاغّر 
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 دُیغ.ح( ؿؼگػقث واژه ))فهـفَ(( را از اةحغا جا اٌحِا کاىم جّضیش  
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 )فلط ٌام ةتؼیغ( ن( در جيغن ایؼان و ٍُغ ةاؿحان چَ کحاب ُا و اغحلاداجی در ةاب فهـفَ مضتث کؼده اٌغ؟ 
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 2از 2صفحه ی 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 ردیف                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 2 غ -4              غ -3              غ -2            ص -1 انف

              کیاٌیان -2                         ىِغ جفکؼ فهـفی -1 ب

 ىغانعَ آىیؽ ؿّفیـث ُا -امالح زاىػَ -4        ُـحی قٍاؿی.-ىػؼفث قٍاؿی -3
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 5/1 ج -6          ج -5         انف -4           ج -3            ج -2            ب -1 پ

 آیا زاىػَ غغانث دارد؟ -2         اىؼوز چٍغ قٍتَ اؿث؟ -1انف(  ت

 ب( قٍاظث

 ج( ؿلؼاط

 د( فهـفَ ىضاف

 ه( ُؼاکهیحّس

 و( چیـحی ىػؼفث
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 2 رؿیغن ةَ پاؿط -4جفکؼ در اٌغوظحَ ُا  -3ظؼح ؿّال  -2روةَ رو قغن ةا ىـئهَ -1انف( 

فِيیدغن  دٌیا وزّد ٌغارد، دوىا اگؼ ُو وزّد داقحَ ةاقغ، كاةم قٍاظث ٌيی ةاقغ، ؿّىا اگؼ كاةم قٍاظث واوالًُیچ چیؽی در  ب( 

 ةاقغ، ٌيی جّان آن را ةَ کـی اٌحلال داد و آىّظث.
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 رُایی از غادت ُای غیؼىٍعلی -3اؿحلالل در اٌغیكَ ُا  -2دوری از ىغانعَ ُا  -1ج( 

فیهـّف واكػی ُیچ ؿعٍی را ةغون دنیم ٌيی پػیؼد و غلیغه اش را ةؼ پایَ ی ظیاالت، جتهیغات، جػندتات اؿحلالل در اٌغیكَ ُا= 

ةٍا ٌيی کٍغ. او درةاره ی اؿحغالل ُا ىی اٌغیكغ و اگؼ ةَ درؿحی قان پی ةتؼد، آن ُا را ىی پػیؼد.غيّم ىؼدم در ىـدالم ةٍیدادیً 

فیهـّف ةا ىؼدم غادی ایحً اؿث کَ اوالً فیهـّف درةاره ُيیً ىـالم ةدَ ٌضدّ فهـفی ىی اٌغیكٍغ و ٌظؼ ىی دٍُغ.ىذم ظغا، فؼق 

 زغی فکؼ ىی کٍغ. داٌیاً او جاةع ةؼُان و اؿحغالل اؿث ٌَ جاةع افؼا د و اقعاص
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 از دو ظؼیق د(

 ُای زغیغ داٌفازظؼیق صم ىسِّالت و دؿحیاةی ةَ اظالغات زغیغ در ىّرد غٍامؼ و پغیغه ُای زِان و گكّدن قاظَ  -1

 از ظؼیق پی ةؼدن ةَ اقحتاُات گػقحگان و جنضیش آن ُا -2

1 

ه( ىهحّس گفث: ای آجٍیان ةغاٌیغ کَ ؿلؼط ظغایان ىا را ٌيی پؼؿحغ و ذًُ زّاٌان را ىٍضؼف کؼده اؿث. ؿلؼاط در زّاب گفث:  

کـی مفات و اىّر ىؼةّط ةَ اٌـان را ةپػیؼد، اىدا  ایً افحؼا کَ ىً ىٍکؼ ظغا ةاقو، وارد ٌیـث. از جّ ىی پؼؿو: آیا ىيکً اؿث کَ

ىٍکؼ وزّد اٌـان ةاقغ؟ آیا کـی پیغا ىی قّد کَ غهو و كغرت و غغانث فّق ةكؼی را كتّل داقدحَ ةاقدغ وندی وزدّد ظغاوٌدغ را 

 ىٍکؼ قّد؟

2 

آىیعحَ اٌغ. در ٌظؼ آٌدان امدّل ریاضدی  و( فیهـّفاٌی کَ ةَ ٌام فیذاغّریان ظّاٌغه ىی قٌّغ، ریاضی را ةَ گٌَّ ای ةا غهو و فهـفَ 

درةاره جيحام ىّزّدات مادق اؿث و اغغاد و امّل اغغاد، ُيان غٍامؼ اونی ُيَ ىّزّدات ُـحٍغ. ىی گّیٍدغ نفدغ ))فهـدفَ(( را 

را ةدؼای زِدان ب ةؼای اونیً ةار او ةَ کار ةؼد.وی ُو چٍیً واژه ))جئّری(( را ةَ ىػٍایی کَ اىؼوزه راةر اؿث وٌیؽ واژه ))کیِدان(( 

 ای ٌعـحیً ةار اؿحفاده کؼد.

1 

ح( نفغ فهـفَ ریـكَ یٌّاٌی دارد. ای نفغ غؼةی قغه کهيَ ))فیهّؿّفیا(( اؿث. فیهّؿّفیا ىؼکدب از دو واژه ))فیهدّ(( ةدَ ىػٍدای  

ٌغاقث و ُيَ داٌدف ُدا را دوؿحغاری و ))ؿّفیا(( ةَ ىػٍای داٌایی ىی ةاقغ.. در آن زىان ُا واژه فهـفَ اظحناص ةَ داٌف ظاص 

قاىم ىی قغ.فیهـّف ُو ةَ ىػٍای داٌكيٍغ ىی ةاقغ. ؿلؼاط در زىان ؿّفیـث ُا کدَ ظدّد را داٌكديٍغ ىدی داٌـدحٍغ ىػٍدای 

 داٌكيٍغ را ةَ فیهـّف اظالق ٌيی کؼد جا ایٍکَ کو کو ؿّفیـث ةَ ىػٍای ىغانعَ کار و ؿفـعَ ةَ ىػٍای ىغانعَ کاری قغ.

2 

 1 ا کَ قاىم ىحّن ىحػغد ٍُغو اؿث. و گاجاُا کَ ؿؼوده ُای زرجكث ىی ةاقغ.ن( اوپاٌیكادُ 
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