
      

الف( للوزٍ ستاًی                                                                                                                                        ) 7 ًوزُ (    

نمره(5/1)هعٌی ٍاصُ ّای هطخص ضذُ را تٌَیسیذ- 1  

      1-اضتس طلبید هحول آزاست. ..........  2-بای زاست افگازضد.........          3    -گسفتِ بیسق تاباى ػطك بسدٍش....

     4- اشچٌبس ًفس زستِ بَدًد..........    5- دزلباس خَالیگسی چاالن ........   6- یکی هحضس اکٌَى بباید ًَضت...    

 

نمره( 5/1)در گزٍُ کلوات سیز ، ًادرست ّای اهالیی را تیاتیذ ٍ ضکل درست آى ّا را تٌَیسیذ -2  

/  خاى ػدل/ جِ غلیظ لْ/ ت / هؼًَت ٍ هظاّسٍ طؼوِ ّبِ /بتغطَع ٍ ز /ّصاّص ٍ لسیَ  /بسٍ بحس/  ّطن ٍ ًدیواى    

  لّت ٍ خازیهر / ازباب هَدت /حسي صیست   

نمره(               5/0.) تي هاضی ٍ تي هضارع تساسیذ« تٌیذى » اسهصذر -3  

 4- ٍاصُ ی» خٌذاى « را در دٍ جولِ طَری  تِ کار تثزیذ کِ در یک جولِ هسٌذ ٍ در جولِ دیگزلیذ تاضذ.)0/5 نمره(  

نمره( 5/0)ا تٌَیسیذهَارد خَاستِ ضذُ ر« ًمال » اسٍاصُ ی  -5  

:...........مترادفالف( ىم خانواده:..............        ب(        

نمره( 5/0)کذام فزایٌذّای  ٍاجی صَرت گزفتِ است ؟« سٌثل » ٍ « زُ پضة » در ٍاصُ ّای  -6  

نمره( 5/0)فاق افتادُ است؟کذام یک اس ٍضیعت ّای چْارگاًِ ات« گزیِ» ٍ « ضَخ » تزای ّزیک اس کلوات ، درگذر سهاى -7     

نمره( 5/0)..........ٍاصُ ی  هاًٌذ ،( حاصل هی ضَدیصفت لیالت استزکیة )............+  -8  

(/.5هطخص کٌیذ.)در تیت سیز، دٍ ٍاج هیاًجی  -9  

                    پسًدُ ای کِ بِ خَى آغطتِ هی آید      اًتْای بیدازی بِ سَی للِ ی بی     

(نمره 5/0)را تٌَیسیذ.« ساختار» تعذاد ٍاج ٍ ّجای ٍاصُ ی  -10  

 

  ب(  للوزٍ فکزی                                                                                                                                                )8ًوزُ(      
                                                                                                                                             

( 5/0)  سیز یاد آٍر کذام صفت خذاًٍذ است؟عثارت  -11  

ى خداست ، غسب اش آى خداست ، ٍسسشهیي ّای ضوال آسَدُ دز دستاضسق اش آى خداست         

ًوسُ( 5/0)هفَْم لسوت هطخص ضذُ را تٌَیسیذ. -12  

     دز ایي حال ، ٍضغ هي تواضایی بَد، لیافِ ی یغَزم ، صَزت دزضتن... 

 
 

  ًَبت اهتحاًی......................                                                    ًام.....................................                                                              باسوِ تؼالی            

پایِ............. / ضؼبِ.............                                               ایالماستاى  ساشهاى آهَشش ٍپسٍزش                            .......... ی.................. ًام خاًَادگ   

............. تازیخ اهتحاى....                                              دّلساى ضْسستاى  ادازُ آهَشش ٍپسٍزش        ًام پدز............................                                

.........ساػت ضسٍع.......                                                یلیتحص یابیسٌجص ٍازشض یکازضٌاس                           ضوازُ داًص آهَشی...................  

هدت اهتحاى......... دلیمِ                                                            غیسدٍلتی پَیا دبیسستاى                                            َزدازیزضا بسخًام دبیس:    

(2فارسی): دزسًام   

 نام ونام خانوادگی دبیر:                            نمره به عدد:

نمره به حروف:           تاریخ وامضاء:    

تجدید

 نام ونام خانوادگی دبیر:                            نمره به عدد: ًظس

 تاریخ وامضاء:             نمره به حروف:

ح
صحی

 ت

 ردیف  نمره



ًوسُ(1)ًَیسٌذُ تِ کذام هاجزا اضارُ دارد؟ تَضیح دّیذ« هسحَر کارخَدم تَدم، اتذا تَجْی تِ هاجزا ًذاضتن » درعثارت -13  

(ًوسُ /.5) ؟چِ کسی است« آٌّیي کَُ »هٌظَر اس سیز  درتیت-14  

«دضت   ّوِ زشهگِ کَُ فَالد گطت کَُ آهد بِ يیآى آٌّ چَ»         

ًوسُ(5/0)؟استتیاًگزکذام یک اسخصَصیات هجٌَى  « تستاى ٍ تِ عوزلیلی افشای     اس عوزهي آًچِ ّست تزجای » تیت -15  

(ًوزُ 5/0سیز تیاًگزچِ هفَْهی است؟) تیت -16  

چسا بِ داًِ ی اًساًیت ایي گواى باضد؟   کدام داًِ  فسٍ زفت دز شهیي کِ ًسُست        

  /.(5چیست؟)« راس» همصَد اس  در تیت سیز -17

  داًٌد یخَى، بسًدگاى ه یدزباش     داًٌد  یکِ خطسکٌٌدگاى ه یزاش   

اتیات ٍ عثارات سیز را تِ ًثز رٍاى تزگزداًیذ. - 18  

    ًوسُ(5/0).سساچِ ی ذٌّن آهاس کسدُ بَد -الف      

ًوسُ ( 5/0«. ) ِ جد استایي ستیصُ زٍی دزکاز ها ب-ب 

ًوسُ ( 5/0؟ )هگس تَ زا بِ ًفس خَیص حاجت ًوی باضد -ج 

ًوسُ( 5/0.) آٍزدُ اًد کِ دزًاحیت کطویس، هتصیدی خَش ٍ هسغصازی ًصُ بَد -د 

ًوسُ( 1) حال گسدد/ ّوِ ادبازّا، البال گسدد يیاگس لطفص لس -ُ

ًوسُ ( 1بِ دزگاُ ساالز ًَ / بدیدًدش آى جا ٍ بسخاست غَ )  بیاهد -ٍ

ج: للوزٍ ادتی) 5 ًوزُ( 

نمره ( 5/0 ؟)یت سیز دٍ آرایِ ی ادتی هطخص کٌیذدر ت  -19

با جوانان چو دست بگشادی     پای گردون پیر بربستی     

نمره ( /.5را تٌَیسیذ.) « دتذان بو دنذان خاییذن» هفَْم کٌایی -20

« چَى اٍ را در تٌذ تال تستِ دیذ، سُ آب دیذگاى تگطاد ٍ تز رخسار جَی ّا تزاًذ» در عثارت  -21

نمره(/.75را مشخص کنیذ.)« مشبو بو » و « مشیو » ب(تشبیو بو کار رفتو را بیابیذ و مره(   ن25/0لف(کذام واژه استعاره می باشذ؟ )ا 

نمره( 5/0ًواد چیست؟)« درفص کاٍیاى» -22

نمره( 5/0.)تٌَیسیذتیاتیذ ٍ هفَْم آى را را  کٌایِ« تزیذُ دل اس تزس کیَاى خذیَ» درهصزاع   -23

ًوزُ( 1.)اتیات سیز را کاهل کٌیذ-24

.................................................. ( کسی کص بدی، دضوي هیْي است الف      

بِ چطواى هي کیویا خان تَست  ....................... ب (..................... 

  ًوزُ(1را تٌَیسیذ.)« فصل عاضمی » تیت پایاًی ضعز -25

هَفك تاضیذ.
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الف( قلورٍ زتاًی               ) 7 ًورُ ( 

5/1)هعٌی ٍاشُ ّای هطخص ضذُ را تٌَیسیذ-1

: چٌبطُ، گطزى بٌس، طَق، حلقِچٌبط-4 عَلنَ ت،ی: پطچن، ضاطقیب -3 : هدطٍح، ذستِافگاض-2 : کداٍُ کِ بط ضتط بٌسًس، هْسهحول-

بعضگاى حکَهت ضساًسُ بَز یبِ اهضا صیذَ ۀتبطئ یکِ ضحّاک بطا ی: استطْازًاهِ، هتٌهحضط -6   : آضپعگطیذَال-5 .

نمره( 5/1)در گرٍُ کلوات زیر ، ًادرست ّای اهالیی را تیاتیذ ٍ ضکل درست آى ّا را تٌَیسیذ -2

 اضیَهصلّت ٍ ذ / یطتسحسي    /اى عسل َذ/ ٍ طعوِ بِ ح/ طیَ غّعاّع ٍ / طن ٍ ًسیواى ح

نمره( 5/0.) تي -تٌیذ  -3

4- رضا ّویطِ خٌذاى) هسٌذ ( است.   هعلن خٌذاى )قیذ ( ٍارد  ضذ)0/5 نمره(

نمره( 5/0)هَارد خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ« ًقال » اشُ ی ازٍ -5

نقل:مترادفب(         قصو گٌىم خانٌاده:الف(      

نمره( 5/0)اتذال« سٌثل »  - ادغام « رُ پضة »  -6

نمره( 5/0)هعٌای آى حفظ ضذُ است« ِگری»  /  : تحَل هعٌایی یافتِ است«ضَخ »  -7

نمره( 5/0).دیذًی، ضٌیذًی...:  هاًٌذ : ّر هثال هٌاسة، هاًٌذ ٍاشُ ی ( حاصل هی ضَدی+ هصذرصفت لیاقت ازترکیة ) -8

(/.5در تیت زیر، دٍ ٍاج هیاًجی هطخص کٌیذ.) -9  

     بِ سَی قلِ ی بی اًتْای بیساضی       پطًسُ ای کِ بِ ذَى آغطتِ هی آیز     

(نمره 5/0) ساخ + تار(ّجا 2) ّجا تعذاد  ٍاج س/ا/خ/ت/ا/ر(6)تعذاد ٍاج -10

ب(  قلورٍ فکری                                                                                                                                                                                                   )8ًورُ( 

()ضاٌّوای فاضسی یاظزّنًاظط بَزى ذساًٍس اضاضُ زاضز ن،یبِ صفات حافظ، عل 5/0)  زیر یاد آٍر کذام صفت خذاًٍذ است؟عثارت  -11 

ى ذساست آسَزُ زض زستا، غطب اظ آى ذساست ، ٍسطظهیي ّای ضوال ضطق اظ آى ذساست 

ًوطُ( 5/0)هفَْم قسوت هطخص ضذُ را تٌَیسیذ. -12  

 قیافِ ی یغَضم:.. اًسام سِتَبط ، زضضت ٍ بسضکل.

ًوطُ(1)ًَیسٌذُ تِ کذام هاجرا اضارُ دارد؟ تَضیح دّیذ« هسحَر کارخَدم تَدم، اتذا تَجْی تِ هاجرا ًذاضتن » درعثارت -13  

 زض کالس بسٍى تَخِ بِ عکس الوعل زبیط ٍ ّن کالساى بِ چطن گصاضتي ًَیسٌسُعیٌک  هاخطای 

عوطٍ (ًوطُ /.5) ؟چِ کسی است« آٌّیي کَُ »هٌظَر از زیر  درتیت-14  

«کَُ آهس بِ زضت   ّوِ ضظهگِ کَُ فَالز گطت يیآى آٌّ چَ»  

(ذَزگصضتگیظایثاض ٍ ا ًوط5/0ُ)؟استتیاًگرکذام یک ازخصَصیات هجٌَى  « تستاى ٍ تِ عورلیلی افسای/از عورهي آًچِ ّست ترجای » تیت -15  

(ًورُ 5/0ست؟) تیت زیر تیاًگرچِ هفَْهی ا-16 

است بِ هطگ کِ  یهثبت ٍ عاضفاًِ ا اًُگ هعاز/ چطا بِ زاًِ ی اًساًیت ایي گواى باضس؟   کسام زاًِ  فطٍ ضفت زض ظهیي کِ ًطُست      

 یٍ بِ باض ه سیضٍ یه تیًْا زض ضسُ کاضتِ ّٔواى گًَِ کِ زاًِ سیگَ یزاًس؛ ه یه اتیح َُٔیزاًس بلکِ هحصَل ٍ ه یًو یحاصل یبهطگ 

ضساًس یام ه یظًسگ یّا یبِ حاصل ضًح ٍ سرت هطا عیهطگ ً ٌس،یًط .

  /.(5چیست؟)« راز» هقصَد از  در تیت زیر -17

زضگصضتي اظ خاى/ ضْازت  زاًٌس یذَى، بطًسگاى ه یزضباظ     زاًٌس  یکِ ذططکٌٌسگاى ه یضاظ     

 ًَبت اهتحاًی......................ًام.....................................    باسوِ تعالی  

پایِ............. / ضعبِ.............        ایالماستاى  ساظهاى آهَظش ٍپطٍضش     .......... ی.................. ًام ذاًَازگ

............. تاضید اهتحاى....  زّلطاى ضْطستاى  ازاضُ آهَظش ٍپطٍضش ًام پسض............................ 

.........ساعت ضطٍع.......   یلیتحص یابیسٌدص ٍاضظض یکاضضٌاس   ضواضُ زاًص آهَظی...................  

هست اهتحاى......... زقیقِ    غیطزٍلتی پَیا زبیطستاى            َضزاضیضضا بطذًام زبیط:  

(2فارسی)پاسخٌاهِ ی : زضسًام 



اتیات ٍ عثارات زیر را تِ ًثر رٍاى ترگرداًیذ. - 18  

  زاًص ٍ آگاّی هي بیطتط هی ضس./ بط ٍسعت هعلَهاتن افعٍزُ هی ضس.         ًوطُ(5/0).سطاچِ ی شٌّن آهاس کطزُ بَز -الف      

.گطفتي ها خسی است کاض زض)پطضٍ(ایي گستاخ                    ًوطُ ( 5/0«. ) ایي ستیعُ ضٍی زضکاض ها بِ خس است-ب  

 هگط ًوی ذَاّی ظًسُ بواًی/ تَ بِ خاى ذَز ًیاظ ًساضی هگط     (ًوطُ  5/0هگط تَ ضا بِ ًفس ذَیص حاخت ًوی باضس؟ ) -ج 

ًوطُ( 5/0آٍضزُ اًس کِ زضًاحیت کطویط، هتصیسی ذَش ٍ هطغعاضی ًعُ بَز.)  -ز 

 باصفا ٍخَز زاضت یذَش ٍ چوٌعاض یضکاضگاّ طیکطو ِٔیکطزُ اًس کِ زض ًاح تیحکا    

ًوطُ( 1) حال گطزز/ ّوِ ازباضّا، اقبال گطزز يیفص قطاگط لط -ُ

 ضَز. یه لیتبس یبرت کیبِ ً اٍ یّا یضَز، بسبرت یاگط لطف ذساًٍس ضاهل حال کس 

ًوطُ  1بیاهس بِ زضگاُ ساالض ًَ / بسیسًسش آى خا ٍ بطذاست غَ )  -ٍ 

سطزازًس. ضازی ازیفط با زیسى اٍ هطزم  ٍ// ( ٍاضز قصط ضس سٍىیساالض ًَ)فط 

ج: قلورٍ ادتی) 5 ًورُ( 

نمره ( 5/0 ؟)در تیت زیر دٍ آرایِ ی ادتی هطخص کٌیذ  -19

)اغراق( یبربست ریپگردًن  یپا/    (ه)استعار پای گردًن    )کنایو( دست بگشادیبا جٌانان چٌ      

اظيار خشم ً عصبانیتنمره ( /.5را تٌَیسیذ.)«  دتذان بو دنذان خاییذن» هفَْم کٌایی -20

« ال تستِ دیذ، زُ آب دیذگاى تگطاد ٍ تر رخسار جَی ّا تراًذچَى اٍ را در تٌذ ت» در عثارت  -21

/.نمره(75را مشخص کنیذ.)« مشبو بو » ً « مشیو » ب(تشبیو بو کار رفتو را بیابیذ ً نمره(   25/0) ىا یجٌلف(کذام ًاژه استعاره می باشذ؟ ا 

بال: مشبو / بنذ: مشبو بو -د  بنذ بال 

پیرًزینمره( 5/0ًواد چیست؟)« درفص کاٍیاى» -22

نمره( 5/0.)تٌَیسیذتیاتیذ ٍ هفَْم آى را کٌایِ را « کیَاى خذیَ از ترسدل تریذُ » درهصراع   -23

ذنیترسن از وی: کناذنیدل از ترس بر

ًورُ( 1.)اتیات زیر را کاهل کٌیذ-24

است کِ بستط ظ اّطیويبِ یعزاى     ( کسی کع بسی، زضوي هیْي است  الف 

بِ چطواى هي کیویا ذاک تَست                هطا اٍج عطت زض فالک تَستب   

ًورُ( 1را تٌَیسیذ.)« فصل عاضقی » تیت پایاًی ضعر -25  

کِ آاللِ ّا ضا حوایت کٌین    بیعت کٌین  ِلبا گل ال ابی
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