
  

  بسمه تعالي

  

  سواالت جلد دو بينوايان

   بيماري الت چگونه قابل درمان است؟.١

  با عمل جراحي) الف

  پند و اندرز حكيمانه) ب

  نور معرفت) ج

  تنها راه درمان شفا يافتن از خداوند باري تعالي) د

  نجات داد؟ را در واترلو پدر ماريوس سرهنگ چه كسي،٢.

  تنارديه ) الف

  ژان والژان) ب

  فانتين) ج

  هيچ كدام) د

  گرفت؟  چرا ماريوس بايد زبان آلمتني و انگليسي را فرا مي. ٣

  پارتبراي پيروزي امپراتوري بنا ) الف

   امرار معاش) ب

  زبان مادري پدرش بود) ج

  مورد الف و ج ) د

   .افتند شوند، اما قلوب از هم جدا مي ، همچنان كه در سرما، اجساد به يكديگر فشرده مي........در  . ٤

  حد و حصر ثروت بي )الف

  طالق عاطفي) ب

  قساوت قلب)ج

  بينوايي ) د



  بعد از جراحت دست آن دخترگ چه اتفاقي روي داد؟  زخمي شد؟  تدختر ژورندر دست چرا. ٥

  .ماريوس براي كمك به او داخل شد. شيشه شكسته خورد و بريده شد بهدستش ) الف

  . ژورندرت آمدندمسيولوبالن همراه دخترش براي كمك با خانواده . كرد پدرش به عمد دست دخترك را مجروح) ب

  مسيولوبالن و دخترش داخل شدند. دخترك عمدا دستش را با شيشه بريد) ج

  .آمدپدرش  دست دخترك را با شيشه بريد و سپس ماريوس براي كمك ) د

  قنداقه تپانچه چه بود؟  ماريوس در پرتاب ترديد و دوراهي. ٦

  حفظ جان خود يا دفاع از تنارديه) الف

  عمل به وصيت پدر يا كمك به زنداني ) ب

  عمل به وصيت پدر يا دفاع از تنارديه) ج

  حفظ جان معشوقه يا حمايت از زنداني) د

  سياليست چيست؟ مسائل اصلي سو .٧

  طلبيتوليد ثروت و منفعت ) الف

  تقسيم ثروت و آزادي) ب

  قدرت عمومي در خارج و سعادت فردي در داخل ) ج

  تقسيم ثروت و دستمزد) د

  چه گفت؟ گذارد اندازد يا يك بخاري نمي يك فرش نميژان والژان در اتاقش والژان در پاسخ به سوال كوزت كه چرا ژان. ٨

  سرشان ندارند من ارزش دارند و سقفي باالي مردمي كه بيش از بسيارندچه در دنيا ) الف

  كرد سكوت مي) ب

  پول كافي ندهرد تا هم اتاق كوزت را مفروش كند هم اتاق خودش را) ج

  به اصرار كوزت و به خاطر حضور او در اتاق پدرش، مجبور به گرم كردن اتاقش كرد) د

  ژان والژان و كوزت چه بود؟ يكي از تفريحات . ٩

  رفتن به تئاتر) الف

  مستمندان كمك به فقرا و) ب

  در خانه ماندن) ج



  ي برون شهريها مسافرت) د

  منظور از آرگو چيست؟. ١٠

  اي خاص از فرانسه زبان محلي طبقه) الف

  روشزبان مادري گاو) ب

  منفورترين طبقات اجتماع زبان ) ج

  هيچ كدام) د

  كدام گزينه در مورد آرگو صحيح نيست؟ . ١١

  . كند لباس ميخواهد كار بدي انجام دهد، تبديل  اويز كه در آن زبان چون ميآرگو چيزي نيست جز يك رخت ) الف

  .پوشد پاره پالسي از استعاراتميآويزد و  نقابي از كلمات بر چهره مي) ب

  . آرگو يك بيضي است كه داراي دو كانون افعال و افكار دارد) ج

  . كه داراي اهداف شومي است شخصيت پليد) د

  . كند است، آدمي را به سرمنزل كمال هدايت مي......... سوداي عشق وقتي كه  .١٢

  دو سويه) الف

  واقعي و حقيقي) ب

  طاهر ) ج

  فرازميني) د

  ها نزد پدربزرگش رفت؟  بعد از سال منظوربه چه ماريوس .١٣

  دلتنگي) الف

  تامين نياز مالي ) ب

  انتقام گرفتن ) ج

  ازدواج كسب اجازه براي ) د

  ، و بكجا را به عنوان مقصد انتخاب نمود؟ گرفتچرا ژان والژان تصميم به مهاجرت . ١٤

؛ نواحي شمال شرق فرانسه را به عنوان مقصد درنظر دانست چون عشق ماريوس به كوزت را به معناي نابودي كوزتمي) الف

  .گرفت

  . اش ديده بود؛ انگلستان را به عنوان مقصد انتخاب كرده بود چندين بار در محل زندگيرا  چون تنارديه) ب



  . دانست؛ انگلستان را به عنوان مقصد انتخاب كرده بود چون عشق ماريوس به كوزت را توطئه تنارديهمي) ج

  .ن را به عنوان مقصد انتخاب كرده بودآلماتجربه به او ثابت كرده بود تا هر چند مدت محل زندكي خود را تغيير دهد؛ ) د

  ست؟ ترين آزمايش يا يگانه آزمايش ادمي چي به تعبير ژان والژان، بزرگ. ١٥

  فقدان موجود محبوب) الف

  از دست دادن آبرو) ب

  مهري محبوب بي) ج

  ان فرزندانجمال و از دست دادن ) د

  طبق متن كتاب، ابزار برابري چيست؟ . ١٦

  آزادي) الف

   تعليم و تربيت) ب

  مساوات) ج

  اشتغال )د

  در مورد تنارديه عمل كرد؟ ماريوس چگونه به وصيت پدرش . ١٧

  .اش را برپا كند تنارديه كمك كرد تا دوباره مسافرخانهبه ) الف

  .از او بيزار شددر كوزت داشت، پبه خاطر ظلمي كه تنارديه در حق ) ب

  . ل كردسنگر منتقپيكر مرده گاوروش را به دوش كشيد و به ) ج

  .نسبت به تنارديه ادا كنددين پدرش را  نتوانست هيچ وقت )د

  كه بود؟  سپرده شود،كرد تا به او  درخواست جاسوسي كه ژان والژان. ١٨

  ماريوس) ابف

   ژاور) ب

  تنارديه) ج

  گاوروش) د

  

  

  



 


