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 تزای رضذ گیاّاى چِ چیشّایی السم است ؟ ًَر ، گزها، آب ٍ َّا ، خاک  -1

پزٍاًِ تِ گیاُ کَچَلَ چِ گفت ؟ خَرضیذ گزهت هی کٌذ ، چطوِ تِ تَ آب هی دّذ ، خاک تِ تَ غذا هی  -2

 دّذ ، ًسین خٌکت هی کٌذ ٍ تلثل تزایت ضعز هی خَاًذ ، ایٌجا خیلی سیثاست 

 تزطزف کزدى ًیاسّای ّزیک اس حیَاًات سیز چِ آفزیذُ است ؟خذاًٍذ تزای  -3

 طَطی : جٌگل تزای خاًِ  ، داًِ تزای غذا  ، تال ٍ پز تزای حزکت 

 اسة : دضت ٍ صحزا تزای خاًِ ، علف تزای غذا ، پاّا تزای دٍیذى 

 هاّی ّا : دریا تزای خاًِ ، گیاُ ّای دریای تزای غذا ، تالِ ٍ دم تزای حزکت 

ًذ ًیاسّای غذایی ًَساد را چگًَِ تزطزف هی کٌذ ؟ توام چْارگزٍُ غذایی را در ضیز هادر قزار دادُ تا رضذ خذاٍ -4

 کافی داضتِ تاضذ 

خذاًٍذ ضة را تزای چِ آفزیذُ است ؟ ضة را تزای استزاحت  ٍ آراهص قزار دادُ است تا تزای یک رٍس جذیذ  -5

 اًزصی السم را داضتِ تاضین 

اى کذام یک اس ًیاسّای ها را تزطزف هی کٌذ ؟ خَردى اًَاع غذاّا ٍ جَیذى ٍ لِ ضکل ّای هختلف دًذ -6

 کزدى غذا 

اگز ّوِ دًذاًْا یک ضکل تَد چِ هی ضذ ؟ ّن قیافِ ها سضت هی ضذ ّن ًوی تَاًستین اًَاع غذاّا را  -7

 تخَرین ٍ سالهتی ها تِ خطز هی افتاد

 ی علوا اى اهلل علی کل ضی قذیز ٍ اى اهلل قذ احاط تکل ض -8

 12خذاًٍذ تز ّز چیش تَاًاست ٍ علن اٍ تِ ّوِ چیش احاطِ دارد      سَرُ طالق ، آیِ 

آیِ اى اهلل علی کل ضی قذیز چِ ارتثاطی تِ درس رضذ داًِ دارد ؟ خذاًٍذ تا علن سیاد خَد هی داًذ ّز  -9

 هَجَدی تِ چِ چیشی ًیاس دارد ٍ آى را آفزیذُ است 

  2درس     

حضزت هَسی تزای چِ هٌظَری پیاهثز ضذ ؟ اس سَی خذاًٍذ تزای هثارسُ تا فزعَى ٍ ّذایت قَم تٌی  -1

 اسزائیل فزستادُ ضذُ تَد 

 اٍلیي سًی کِ تِ پیاهثزی حضزت هَسی ایواى آٍرد کِ تَد ؟ آسیِ ّوسز فزعَى  -2

تا آخزیي ًفس در تزاتز ظلن ٍ  ٍقتی فزعَى آسیِ را تْذیذ کزد اٍ چِ کزد ؟ آسیِ در ایواى خَد استَار هاًذ ٍ -3

 ستن فزعَى ایستادگی کزد ٍ تا ضجاعت اس دًیا رفت 

آسیِ تِ سًاى ٍ هزداى تا ایواى چِ آهَخت ؟ اٍ تِ هزداى ٍ سًاى تا ایواى آهَخت کِ ّزگش اس هثارسُ تا  -4

 ستوکاراى ًْزاسٌذ

 



 

 

 

 

تاًَی ًیکَکار را الگَی هَهٌاى هعزفی  خذاًٍذ در قزآى آسیِ را چگًَِ هعزفی هی کٌذ ؟ خذاًٍذ در قزآى ایي -5

 هی کٌذ 

 حضزت هَسی در چِ کطَری پیاهثز ضذ ؟ هصز -6

 پادضاُ سهاى حضزت هَسی کِ تَد ؟ فزعَى  -7

 هادر حضزت هَسی اٍ را در کذام رٍد اًذاخت ؟ رٍد ًیل  -8

 ًام سى خذاپزست سهاى حضزت هَسی کِ تَد ؟ آسیِ -9

 دایِ حضزت هَسی کِ ضذ ؟ هادرش  -11

 حضزت هَسی اس سًاى ضْز ًطاًِ چِ تَد ؟ خَاست ٍ ارادُ ی خذا ضیز ًخَردى -11

 تِ آب اًذاختي حضزت هَسی ًطاًِ چِ تَد ؟ اهیذ هادرش تِ لطف خذا -12

 دستَر فزعَى تزای اس تیي تزدى ًَساداى پسز ًطاًِ چِ تَد ؟ ًگزاًی اس تِ خطز افتادى حکَهت -13

 تا ستن حتی در کاخ فزعَى ٍ در هقاتل ّوسز ایستادگی آسیِ در تزاتز فزعَى ًطاًِ چِ تَد ؟ هثارسُ  -14

کذام تخص اس داستاى حضزت هَسی تِ پطتثاًی خذا اس اًساًْای خَب اضارُ دارد ؟ قسوتی کِ هادر کَدک را  -15

 تِ آب سپزد ٍ آًجا کِ تِ ساحل هی رسذ ٍ فزعَى ٍ آسیِ اٍ را تِ فزسًذی قثَل کزدًذ 

 

 


