
  سواالت تشريحي 
    

 ) را تعريف كنيد و بفرماييد كه در سيستم آموزشي چه جايگاهي دارد؟ Ensam(انسم  -١
 
واكنش نويسنده در اين خصوص    دانشجويان خوابگاه لكنال چه نظر و اعتقاداتي در مورد شيعه ها داشتند؟  -٢

  چه بود؟ 
  
  ايران پخش كرد؟  شبكه تلويزيوني آرته چه مستندي را براي نشان دادن چهره ي  -٣
  
  بحث عمر و نويسنده در خصوص ايران و آمريكا درچه حوزه اي بود؟ مختصراً توضيح دهيد؟  -٤
  
توضيح    -٥ اختصار  به  بود؟  چيزي  چه  مورد  در  دغل  كته  كليساي  در  فرانسوي  مبلغ  و  نويسنده  بين  مباحثه 

  دهيد؟
  
  تعريف نويسنده از اسالم براي امبروژا چه بود؟   -٦
  
  ه با رشيد و رياض در خصوص واليت اميرالمومنين (ع) چه گفت؟ نويسند  -٧
  
مدير بخش طراحي مد و لباس معتقد به چه نوع پوششي بود؟ در نمايشگاه مد چه طرح هايي را ارائه داده    -٨

  بود؟ 
  
  اسالم از نظر دانشجويان كشورهاي آفريقايي چه طور تعريف ميشد؟  -٩
  

  عقيده اي در مورد ظهور و مسئله موعود داشت؟ دانشجوي مسلمان خارجي (رياض) چه   -١٠
  
  
  
  
  
  



  سواالت تستي 
  
 براي عدم پذيرش دانشجو چه بود؟  بوشغد دليل استاد   -١

    عدم صالحيت علمي  -ب            داشتن حجاب  -الف
  به دليل مسايل مالي  -د            در نظر گرفتن مليت   -ج
  
  كرد؟   نويسنده در چه سالي براي ادامه ي تحصيل به فرانسه سفر -٢

  ٢٠٠٤ -ب            ٢٠٠٣ -الف
  ٢٠٠٦  -د            ٢٠٠٥  -ج
  
  اولين دوستي كه نويسنده در خوابگاه پيدا كرد چه مليتي داشت؟  -٣

  فرانسه  -ب            الجزاير  -الف
  آمريكا -د            هند  -ج
  
  فرانسوي ها در جهان به چه چيز شهرت دارند؟  -٤

  نولوژي ها به روز استفاده از تك -ب            قهرمان اعتصاب  -الف
  آزادي طلبي  -د            عدالت خواهي  -ج
  
  پيروي چه ديني بود؟ (مسئول امور آموزشي) آقاي غوآيه  -٥

  الييك  -ب            اسالم  -الف
  يهود  -د            مسيحيت   -ج
  
  مليكا به چه دليل از برگزاري جشن دوستي هاي دانشگاه ناراضي بود؟   -٦

    رفتارهاي نامناسب افراد  -ب            مست كردن بعضي از اساتيد -الف
  تمام موارد   -د            عدم حفظ حريم افراد  -ج
  
  سگ در كشور فرانسه چه جايگاهي دارد؟  -٧

    نماد وفاداري  -ب            فرزند  -الف
  پت خانگي  -د            نماد شجاعت -ج



  
  نويسنده در فروشگاه فنك به ياد چه قانوني در ايران افتاد؟  -٨

  كاپيتوالسيون  -ب            عهدنامه تركمنچاي  -الف
  عهدنامه فينكنشتاين -د            و فرانسه   رانايعهدنامه  -ج
  
  از نظر نويسنده چه چيز باعث ايجاد اشتراك مي شود؟  -٩

  ايدئولوژي  -ب            مليت  -الف
  جنسيت  -د            زبان   -ج
  

  نويسنده براي چه كاري به شهر نيم رفته بود؟  -١٠
  در كنفرانس شركت   -ب            شركت در كارگاه طراحي -الف

 تفريح   -د            سفر كاري  -ج


