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 نمره «مطابق با بارم بندی وضعیت قرمز»سواالت  ردیف

  ( ًور7ُ/ 5)قلورٍ زباًی 

 .ٔؼٙی ٚاصٜ ٞای ٔطرع ضسٜ را تٙٛیسیس 1

 .  ٔؤوّس ٌطت،تَقیع٘أٝ، ٘ثطتٝ آٔس ٚ تٝ   -ب.                فزٚ تزز چٙسی تٝ خیةزًخذاى-اِف

 . ا٘سر ٌٛاهحضروٝ تاضس تساٖ - ز  .    زٚستاٖ تٝ وزْ ػٟس تٛ تیفشایسثقت- -ج
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 .غّظ ٞای أالیی را تیاتیس ٚ تٙٛیسیس 2

 .ذساٚ٘س چٖٛ اغٙاف ٔٛخٛزات ٔی آفزیس، ٚسایت ٌٛ٘اٌٖٛ زر ٞز ٔماْ،تز وار وزز

 .ذٛش ٚ ٔزغشاری ٘ذٜ تٛز زر ٘احیت وطٕیز ٔتسیّسی

 .حُٕ تز تی استؼسازی ٚ ٔحّٕی ٚ ٍِٚٙاری اْ وزز٘س
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 .تا تٛخٝ تٝ ٔؼٙی، أالی زرست را اس زاذُ وٕا٘ه تیاتیس ٚ تٙٛیسیس 3

 (لال- غال ) وٕیٗ-(ذسٓ-ذػٓ) زضٕٗ-(ٔفزٜ- ٔفزّح)ضازی ترص-(ٕٞیّت- حٕیّت )غیزت 
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 .ٔؼازَ ٔؼٙایی فؼُ ٚ ٚاصٜ ی سیز را تٙٛیسیس 4

 (                      )زرای (                      )ٔثاَ زاز
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  آییٙٝ تاضس چطٓ وٛر        زضٕٗ آییٙٝ تاضس رٚی سرزهٌکر
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 .زر ػثارات سیز فؼُ ٔدَٟٛ را تیاتیس ٚ ٔؼازَ أزٚسی آٖ را تٙٛیسیس

 .ٚ ٘أٝ ٘ثطتٝ آٔس ، ٘شزیه آغاخی تززْ ٚ راٜ یافتٓ، تا سؼازت زیسار ٕٞایٖٛ ذساٚ٘س، زیٍز تارٜ یافتٓ»
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 .را زر ػثارت سیز ٔطرع وٙیس ( ٔؼطٛف– تىزار –تسَ  )٘مص ٞای تثؼی 7

 .اس زا٘طٕٙساٖ رٚسٌار ذٛز تٛز« تٟاء اِسیٗ ِٚس»پسر خالَ اِسیٗ، ٔحٕستٗ حسیٗ ذطیثی، ٔؼزٚف تٝ . اِف

 .زر ِذا٘ٝ تز آضٙا ٚ زٚست تست. ب
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 ؟ًیست «تزویة ٚغفی» وساْ یه اس تزویثات سیز 8

 . سزتاساٖ تیزذٛرزٜ– ِحظٝ ػدیة – ٔٙظزٜ زیس٘ی –رٚس ٔیالز 
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: ػثارات سیزتا تٛخٝ تٝ 9  

.ٞز ػػة ٚ فىز تٝ ٔٙثغ تی ضائثٝ ایٕاٖ ٚغُ تٛز وٝ ذٛب ٚ تس را تٝ ػٙٛاٖ ٔطیت اِٟی ٔی پذیزفت.  اِف  

. آسٛزٜ زر زستاٖ ذساست٘یش ضٕاَ ٚ خٙٛب ی ٞاسزسٔیٗ غزب اس آٖ ذساست ٚ .ب  

ٚخٛز زارز؟ ( سازٜغیز ) ٔزوة یخّٕٝ ٌشیٙٝ زر وساْ -1  

 .را ٔطرع ٕ٘اییس« خّٕٝ ی ٚاتستٝ یا پیزٚ » زر خّٕٝ ای وٝ ٔزوة است -2
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 اداهِ سَاالت در صفحِ دٍم
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 .را تزرسی وٙیس«  َْ»اس ٔیاٖ تیت ٞای سیز ٘مص 10

 .زریاب وٝ ٔثتالی ػطمٓ     آساز وٗ اس تالی ػطمٓ (اِف
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 5/0 .لیس ٚ ٔتٕٓ را ٔطرع وٙیس« .وٝ ٔضٌا٘ص تٝ ذٖٛ زیسٜ تز ضس/چٝ ا٘سیطیس آ٘سْ وس ٘سا٘ست»زر تیت  11

 .زارز، ٔطرع وٙیس« ٔضاف اِیٝ»ٚ « ضاذع»ٚاصٜ استاز زروساْ یه اس ػثارات سیز ٘مص  12

 .استاز ٔؼیٗ، فزًٞٙ فارسی را زر ضص خّس تسٚیٗ وززٜ است.اِف 

 .وتاب استاز ٔا زر تززار٘سٜ ٔطاِة ٔفیسی است. ب
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.تاتٛخٝ تٝ فؼُ خسَٚ سیز را وأُ وٙیس 13  

 فعل صفت فاعلی بي هضارع

  ًَشتِ بَدم  
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 ( ًور4ُ )قلورٍ ادبی
 .ٔفْٟٛ ٞز یه اس وٙایٝ ٞای سیز را تٙٛیسیس 14

 :زٚ اسثٝ آٔسٖ:                                                             رً٘ تاذتٗ
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 5/0 .را اس ٘ظز وارتزز آرایٝ ازتی تزرسی وٙیس (ضس چٖٛ ٔٝ ِیّی آسٕاٍ٘یز/چٖٛ رایت ػطك آٖ خٟاٍ٘یز)تیت 15

 .  ٚ اتیات سیز تٝ سٛاالت پاسد ٔٙاسة تسٞیستازر ػثارتا تٛخٝ  16

«  ٔثزیازاسسایٝ ٔی ایستس  غثٛرا٘ٝ زر ٕٞیطٝ را ٞٓ وٝ چراغذاى  أا، وٗی اش سپاسٍشاریی تٝ ذاطز رٚضٙا شعلِاس»

 «.سز ٘طتز ػطك تز ري رٚح سز٘س           یه لطزٜ فزٚ چىیس ٚ ٘أص زَ ضس» 

 ».تزآٖ ٌزس ٌاٚ سز زست تزز          تشز تز سزش تزي تطىست ذزز» 

 است ؟ وسا٘ی چٝ ًواد«  ضؼّٝ» ٚاصٜ ی . اِف

  است ؟وسا٘ی چٝ ًواد«  چزاغساٖ»  ٚاصٜ ی . ب

 .را ٔطرع وٙیس« استعارُ»زر لسٕت زْٚ . ج

 ٚخٛز زارز؟( حواسی–هلی  )زر آذزیٗ لسٕت وساْ سٔیٙٝ ضؼز حٕاسی. ز
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 .. را ا٘تراب وٙیسصحیحزر ٞز یه اس ػثارات سیزٌشیٙٝ  17

 ( سدغ–اغزاق  )!.زرتار تشْ ٚ زرتار رسْ؛ تشْ پسر، تشْ پسز! زر ایزاٖ آٖ رٚس، زٚ زرتار تٛز. اِف

 ( ایٟاْ-وٙایٝ  ).تٙای س٘سٌی زر آب ٔی زیس/س رذسارش فزٚ ٔی ریرت اضىی. ب

 (حس آٔیشی- ٔتٙالع ٕ٘ا ).تثیٗ الِٝ ٞایی وٝ زر تاؽ ٔاست          ذٕٛضٙس ٚ فزیازضاٖ تا ذساست. ج

 (ایٟاْ- ٔداس ).خا٘اٖ ٔٗ تزذیش تز خٛالٖ تزا٘یٓ. ز

1 

 (.٘اْ یه اثز اضافی است ). ٘اْ ٘ٛیسٙسٌاٖ آثار سیز را  تا ٘اْ آثارضاٖ خٛر وٙیس 18

 تارید تیٟمی. 1(  براتیٙس را٘ات تاٌٛر                                                   - (اِف

 رٚسٞا. 2اتٛاِفضُ تیٟمی                                                                       - 

 ٔزغازاِؼثاز. 3اسالٔی ٘سٚضٗ                                                                       - 

  ضزلی–زیٛاٖ غزتی . 4یٛٞاٖ ِٚفٍاً٘ ٌٛتٝ                                                            - 

 ٔاٜ ٘ٛ ٚ ٔزغاٖ آٚارٜ. 5                                                                                                
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 اداهِ سَاالت در صفحِ سَم
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 ( ًور5/8ُ )قلورٍ فکری

 .اتیات ٚ ػثارات سیز را تٝ فارسی رٚاٖ تزٌززا٘یس 19

 .أیز اس آٖ خٟاٖ آٔسٜ تٝ ذیٕٝ فزٚز آٔس ٚ خأٝ تٍززا٘یس. 1

 .تزٚ اٌز تٝ طٛع ٚ رغثت ٘یایس، تٝ اوزاٜ ٚ تٝ اخثار، تزٌیز ٚ تیاٚر.  2

 . را ٟٕٔتز اس ترّّع ذٛز ضٙاسٙسیاراٖ وٝ ٍٕٞٙاٖ استرالظ تایس چٙاٖ. 3

 . ٞست ٚ ٘یست ػیٙه یه چیش ٔتدسزا٘ٝ است.4

 ٘ٝ تیٍا٘ٝ تیٕار ذٛرزش ٘ٝ زٚست      چٛ چٍٙص، ري ٚ استرٛاٖ ٔا٘س ٚ پٛست.  5

 چٛ ٕ٘ٙٛز رخ ضاٞس آرسٚ                         تٝ ٞٓ حّٕٝ وزز٘س تاس اس زٚ سٛ. 6

 .زف ػطك تا زست ذٖٛ ٔی س٘ٙس. 7
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اضارٜ « .زیٛ، آزْ را ٘ثیٙس غیز طیٗ/تٛ س لزآٖ، ای پسز، ظاٞز ٔثیٗ»وساْ یه اس ػثارات سیز تٝ ٔفْٟٛ تیت 20

 زارز؟

 .ضٕا زر ٌُ ٍٔٙزیس، زر زَ ٍ٘زیس .1

 .یه لطزٜ چىیس ٚ ٘أص زَ ضس .2
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 .استٙثاط ذٛز را اس ػثارت سیز تٙٛیسیس 21

 «.ٚ ضىز اٚ وٗ، تٝ ٚلت رستٗ اس ر٘ح/ ٚ تٛ ضىز ذسا وٗ، تٝ ٍٞٙاْ ر٘ح»
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 ٌٛیٙسٜ ی ػثارت سیز، اس وساْ فضیّت ٞای اذاللی تزذٛرزار است؟ 22

 «آ٘چٝ زارْ اس حطاْ ز٘یا حالَ است ٚ وفایت است ٚ تٝ ٞیچ سیازت حاختٕٙس ٘یست؟»
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زر رٚیای » :/ پاسد ٔی آیس/ «ذا٘ٝ ات وداست؟» :/ اس ٘إٔىٗ ٔی پزسس/ ٕٔىٗ » تا تٛخٝ تٝ ػثارت ٞای 23

 .ٚیضٌی  ٟٔٓ ا٘ساٖ تٛإ٘ٙس چیست؟« .یه ٘اتٛاٖ
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 5/0 لػس تیاٖ چٝ ٘ىتٝ ای را زارز؟« فزٚؽ ذزٌٝ ذٛارسٔطاٞی/ زر آٖ تاریه ضة ٔی ٌطت پٟٙاٖ»ضاػز زر تیت 23

 5/0 تٝ چٝ ٔفٟٛٔی اضارٜ زارز؟« اس آسٕاٖ تاج تارز أا تز سز آٖ وس وٝ سز فزٚ آرز» ػثارت 24

 5/0 ٔارٞایی وٝ تززٚش ضحّان رٚییس٘س، ٔظٟز چٝ ذػّت ٞایی ٔی تٛاٖ زا٘ست؟ 25

 چیست؟ (ع)زر تیت سیز ، ٔٙظٛر ضاػز اس فزػٛ٘یاٖ ٚ لثطیاٖ ٚ ٔٛسی 26

 «.ٚازی پز اس فزػٛ٘یاٖ ٚ لثطیاٖ است             ٔٛسی خّٛزار است ٚ ٘یُ ا٘سر ٔیاٖ است» 
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ٔمػٛز ٘ٛیسٙسٜ اس لسٕت « .، زر ٟ٘از اٚ تؼثیٝ ٔی وزز٘سگَّری ٞز ِحظٝ اس ذشایٗ غیة، » زر ػثارت 27

 ٔطرع ضسٜ چیست؟
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 خّیّی ایزا٘ی. ٔٛفك ٚ پیزٚس تاضیس
 

 

 ٕ٘زٜ تػحیح اَٚ

  :تا ػسز

 ٕ٘زٜ تدسیس ٘ظز
 :تا ػسز

 :تا حزٚف :تا حزٚف

 :٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٚ أضای ٔػحح :٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٚ أضای ٔػحح


