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 ؟عأُ تاٚر ٚالعی وٛدن چیعت (1

 ٕٞٝ ٔٛارد (د       دیذٖ (ج     ِٕط وردٖ (ب شٙیذٖ (اِف

 ؟فرز٘ذ در ٞفت ظاَ ظْٛ چٝ جایٍاٞی دارد (2

 ٚزیر اظت (د      فرٔاٖ تردار اظت (ج       ظرٚر اظت (ب     عثذ اظت (اِف

 ؟حاِت دیىتاتٛری وٛدن ٘تیجٝ چٝ أری اظت (3

 دٚری از خا٘ٛادٜ (د           ٔحثت تیش از حذ (ج     خشٛ٘ت فیّٕٟا (ب ٞای رٚا٘یعمذٜ (اِف

 ؟ای در تسرٌعاِی در تر خٛاٞذ داشتٚادار وردٖ وٛدن تٝ ظختیٟا در حذ ٔعَٕٛ چٝ ٘تیجٝ (4

 پرخاشٍری (د              ورأت (ج             حّٓ ٚ تردتاری (ب     تخشٙذٌی (اِف

 ؟شخصیت وٛدن از تِٛذ تا دٚ ظاٍِی چٍٛ٘ٝ اظت (5

 ٌرحط (د            خٛدٔحٛر (ج           ٔٙذ تٝ تازیعاللٝ (ب        عىط تردار (اِف

 ؟ظرٚد ٟٕٔا٘ی در آٔریىا تا وذاْ ٌسیٙٝ ٔرتثظ اظت (6

 ٞاوشتار فّعغیٙی (د             ظٟٛر داعش (ج                   ٔري تٗ الدٖ (ب    ٞاپیرٚزی صٟیٛ٘یعت (اِف

 ٞا در ٞراض ٚ اظترض ٞا ٚ رظا٘ٝٞای .......... ٚ ............ در فیّٓتیشتر از صحٙٝ اٖٞای آغاز دٚرٜ رإٞٙایی ٘ٛجٛا٘در ظاَ (7

 ؟ٞعتٙذ

 تارفشٗ ـ خشٛ٘ت (د          جٙایت ـ خٛ٘ریسی (ج       غارت ـ وشتار (ب   دزدی ـ غارت (اِف

 ؟آ٘اٖ تفٟیٓ ٕ٘ٛدتٝ ٘مُ از پیأثر)ص( چرا تایذ ترای جٛا٘اٖ جا تاز ورد ٚ ٔعایُ جذیذ را تٝ  (8

 الزٔٝ ظٗ آٟ٘اظت (د              غرٚر دار٘ذ (ج            تایذ تىریٓ شٛ٘ذ (ب       چٖٛ ٘عُ جایٍسیٗ ٞعتٙذ (اِف

 ؟از ٟٕٔتریٗ عٛأُ تشىیُ دٞٙذٜ شخصیت افراد جٛاٖ چیعت (9

 ٞای اجتٕاعیرظا٘ٝ (د           خا٘ٛادٜ ٚ دٚظتاٖ (ج     اظاتیذ (ب              دا٘شٍاٜ (اِف

 ؟تٛاٖ اظتفادٜ وردای ترای فٟٓ آٖ ٔیدر وٙار ٔذ از چٝ ٚاشٜ (11

 تٕذٖد(    فرًٞٙج(      اٍِٛب(     اظتٛا٘ٝاِف( 
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 ؟تر اظاض دیذٌاٜ ٔماْ ٔعظٓ رٞثری تشذیذ ٌ٘ٛرایی ٚ ٔذٌرایی در ٔصرف، وار ٔحاظثٝ شذٜ چٝ وعا٘ی اظت( 11

 ٞای تسري التصادیتلذرد(      ٞاصٟیٛ٘یعتج(         ٞارظا٘ٝ ب(    تِٛیذ وٙٙذٌاٖاِف( 

 ؟لشر فرٞیختٝ غرب چٝ وعا٘ی ٞعتٙذ( 12

 ٕٞٝ ٔٛاردد(          اُٞ فٟٓ ٚ تفىرج(   اُٞ تحمیك ٚ پصٚٞشب(   اُٞ عّٓ ٚ ٔغاِعٝاِف( 
 

 ؟شٛدٞای زیر ٔرتٛط ٔیٔذ تٝ وذاْ یه از رشتٝ (13

 ٕٞٝ ٔٛارد (د            رٚا٘شٙاظیج(   شٙاظیجأعٝب(   شٙاظیا٘عاٖ (اِف

 ؟خا٘ٛادٜ در دٚراٖ ٔذرٖ دچار چٝ تحٛالت عظیٕی شذٜ اظت (14

 ایتغییرات رظا٘ٝ (د        تغییرات پصٚٞشیج(   تغییرات عّٕی (ب       تغییرات ارزشی (اِف

 ؟وٙذاظتفادٜ ٔیتر٘أٝ تفرٔاییذ شاْ ٔاٞٛارٜ چرا از حضٛر دٚ زٖ ٚ دٚ ٔرد  (15

 تعاٚی زٖ ٚ ٔرد (د  رلاتت تیٗ ز٘اٖ ٚ ٔرداٖ (ج تخریة واٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ (ب   تشٛیك ٔرداٖ تٝ آشپسی (اِف

 ؟ٚ رظْٛ غاِة حاوٓ تر جأعٝ اعٓ از دیٙی یا ّٔی دارد ٞاوذاْ خا٘ٛادٜ تأویذ ٚیصٜ تر ظٙت (16

 فعاَ (د                ٔٙفعُ (ج   رٚشٙفىر (ب            ظٙتی (اِف

 ؟تریٗ وشٛر شرلی در لارٜ آظیا وذاْ وشٛر اظتغرتی (17

 ٞٙذ (د                    چیٗ (ج            ورٜ جٙٛتی (ب       شاپٗ (اِف

 ؟ای چیعتٞای ٔاٞٛارٜتریٗ ٔحتٛای ظریأَحٛری (18

 ٔرزیتید(               حیاییتی( ج         ظیاظت زدٌیب(        دیٙیتیاِف( 

 ؟تذعت ٘ٛظٟٛر ٔاٞٛارٜ وٝ اتتذا دراٍّ٘یط اتفاق افتاد چٝ تٛد (19

 ازدٚاج ظفیذ (د       اِتحصیّیجشٗ فارغ (ج   جشٗ عالق ب(  جشٗ ازدٚاج (اِف      

 ؟ٞایی داردٌیریٞا ٚ جٟتشثىٝ پرض تی ٚی چٝ ٌرایش (21

 ظیاظی جٕٟٛری (د ظیاظی ظّغٙتی (ج          ظیاظی تثّیغاتی (ب           ظیاظی ظىٛالر (اِف
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