
 

  الف: قلورٍ فکری                                                                                                                                                                                                    
.سذیتٌَ را  ریزاتیات ٍ عثارت  هفَْم   -1  

1 ذیآ یه ذُیوِ زآفاق د یستارُ ا     تابٌان دل است ذیخَرض یطلَع بروِ   الف(      

/.5 زد یدف ه یآسواى با ّفت دستِ گرم ٍ پٌْاً ب(      

1ذیآ یه ذُیظلوت در ی ٌِیوِ س یلی                ذیآ یه ذُیسن سوٌذ سپ یصذا ج(      

   /.5؟ کیست « خذا گسیذُ یتر »هٌظَر از« ذیآ یه ذُیکِ خذا ترگس یا ذُیها             گس یآسواً يییآ یارتِ پاسذ» در تیت  -2  

/. 5رتاعی زیر در ستایص چِ کساًی  سرٍدُ ضذُ است؟  3    

از چٌبرًفس، رَستِ بَدًذ آى ّا           بُتِ ّا ّوِ را ضىستِ بَدًذ آًْا        

پرٍاز ضذًذ ٍ پر گطَدًذ بِ عرش     ّر چٌذ وِ دست بستِ بَدًذ آًْا       

  /.5چیست؟«  رقیتر دٍش گرفتي ت« » هقصَد از  ر تیت زیرد -4

ذیآ یه ذُیوِ دٍش بِ دٍش سپ یوس       تاباى عطك را بر دٍش رقیب گرفتِ        

  /.5چیست؟« رعامتا »اصطالح هقصَد از «نیافتیراُ  یقرى تِ تارِ عامِ رحوت الْ هرد يیتر یذیخَرض یِ ی ها در سا » در عثارت -5

 
 

 .ب: قلورٍ ادتی                                                                                                                                                                      

ًورُ( 1.)اداهِ ی تیت زیر تٌَیسیذ  -یضعر حفظ -6   

:وٌٌذ یًغوِ عطك سر ه يیوٌٌذ     چٌ یپا ٍ سر ه یوِ ب یبِ رلص         

      ................................      ........................................................................  

/.5تَضیح دّیذ. را   تیت زیر هصرع ًخست  در رفتِ رتِ کا «حسي تعلیل»  -7    

ات، فرات در جَش ٍ خرٍش      یٍز تطٌگ    پَش یلیوعبِ بِ داغِ هاتوت، ً یا                    

/.5 (ًذُ ی آرایِ را هطخص وٌیذربخص دربردا.*آرایِ وافی است )رور دٍ؟ ذّای ادتی تررسی کٌیآرایِ  تیت زیر را از ًظر -8   

ذیآ یه ذُیظلوت در ی ٌِیوِ س یلی         ذیآ یه ذُیسن سوٌذ سپ یصذا                  

 9-کذام ضاعر  از سرایٌذگاى ًاهذار رتاعی  ًیست؟ 25/.

        ⃝باباافضل   د(        ⃝ یهَلَ ج(        ⃝ًظاهی  ب(        ⃝ امیّ( خ الف
  

ج(قلورٍ زتاًی                                                                                                                                                   ) 7 ًورُ (     
1ذ. یسیهطخص ضذُ را تٌَ یٍاشُ ّا یهعٌ -10  

     الف( از چٌثرًفس، رَستِ بَدًذ آى ّا                                          ب( حلَل ایي صبح رٍضي را بسري هی دارین    

      ج( بِ دضت شالِ گل ًَدهیذُ هی آیذ                                          د(سفر بر هذار خطر وردُ اًذ

 

  (ًور10ُ)هستور :  ًَبت اهتحاًی                                           ًام.....................................                                                              باسوِ تعالی            

پایِ............. / ضعبِ.............                       رس                     فااستاى  سازهاى آهَزش ٍپرٍرش                ..........             ی.................. ًام خاًَادگ   

  11/69:      /تاریخ اهتحاى                                                      ضْرستاى  ادارُ آهَزش ٍپرٍرش        ًام پذر............................                              

.........ساعت ضرٍع.......                                            یلیتحص یابیسٌجص ٍارزض یوارضٌاس                           ضوارُ داًص آهَزی...................  

دلیمِ 25: هذت اهتحاى                                                                                 :   دبیرستاى                                                  رهضاًلی ًام دبیر:   

(2فارسی): درسًام   



                      

/.75.جذٍل زیر را کاهل کٌیذ -11  

صفت لیالت       هصذر بي هضارع صفت هفعَلی 

 ضىفتي   

   

/.25؟تِ کار رفتِ است « چٌذ صاهت  هیاًجی «ذیآ یه ذُ،یکِ تِ خَى پرکط یپرًذُ ا      یذاریت یاًتْا یت یقلِ  یتِ سَ  »تیت در   -12  

  ⃝د(ضص              ⃝ج(پٌچ              ⃝ب( چْار                   ⃝الف( سِ     

  /.5را تٌَیسیذ. آى  ًقص دستَریزیر تیاتیذ ٍ  تیت ردا ر  «هَصَف »-13

  ذیآ یه ذُیبْار آهذُ با وارٍاى اللِ بِ باغ           بِ دضت شالِ گل ًَده                  

     /.25در عثارت زیر چٌذ صفت تیاتی تِ کار رفتِ است؟ -14

    رٍضيِ یٍ در اهتذاد ًگاُ هتفىّرش، افك ّا ذید یٍ وطص ه یجْاى، هعٌ هی رزا،یه عبّاس یرایٍ گ اُیدرضت، س یٍ در چطن ّا1    

  خَاًذ. یرا ه یپرٍ تیهُله ٍ رع ریتذب     

  ⃝د(ضص             ⃝ج(پٌچ                 ⃝ب( چْار                 ⃝الف( سِ       

./5ٌَیسیذت هٌاسة  ی ا ی زیر، ٍاشُّاَترای ّریك از الگ -15  

  ...................................    ًٍذ + اسن ....................                  ب(   بي هضارع + ًٍذ + بي هضارعالف(      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

@banke2 
ٍ فٌَى ٍ ًگارش ،علَمیواًال ًوًَِ سَاالت فارس  
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