
باسمه تعالي

استاى ّوداى ادارُ کل آهَزش ٍپرٍرش
 یکهدیریت آهَزش ٍپرٍرش ًاحیِ 

هتَسطِ دٍم سؤاالت اهتحاًات داخلی 

دی هاُ ًَد ٍ ّفت   تاریخ اهتحاى:ًگارش یازدّنسؤاالت اهتحاى درس : 

دقیقِ 57 هدت اهتحاى : پایِ/ رضتِ تحصیلی : 

ساعت ضرٍع : :ًام ٍ ًام خاًَادگی 

حسیي آقایی  ت       ًام دبیر:ٌّرستاى کارداًص علن ٍ صٌع  آهَزضگاُ :ضوارُ صٌدلی:                                      ًام 

ًورُسؤاالتردیف
 

1

 عثاسات ٍ اتیات صیش سا هعٌی وٌیذ .

 سشاچِ رٌّن آهاس هی وشد .ب :                                                  اص فشط ّیداى لىِ هی دٍیذم .الف : 

چَ چٌگص سي ٍ استخَاى هاًذ ٍ پَست             ًِ تیگاًِ تیواس خَسدش ًِ دٍست                                  ج : 

 وض وعثِ گطادُ گشدد ایي دس                              ـش                        س هـاق یـفـِ اتـذ تـٌـتـفـگد : 

2

2

 هعٌی لغات هطخص ضذُ سا تٌَیسیذ .
 

گلَلِ ّای سٍس تاص ضذ . صفیرسپیذُ فشدای گٌدِ تا .                                        ّا هی آهذ . زوبورکصذای ضتش ّای حاهل 

جیبصًخذاى فشٍ تشد چٌذی تِ       . فشٍ تشد چٌذی تِ خیة  زوخدان

. داد سوقسثه هسدع  تملیذ اص ِتخَاًذى گلستاى هشا           . تَد متمکهخالِ ام دس ًَع خَد 

.حح سسیذ تشخَاست  موسمچَى                                               . استسقاٍ تاتستاى ٍ آب ٍ سشد ٍ  تَد تیاتاى

2

3
یه ٍاطُ سادُ یه ٍاطُ ًٍذی ٍ یه ٍاطُ هشوة سا هطخص وٌیذ .دس هتي صیش 

75/0 «تاغثاى اص تاغ تیشٍى اهذ ٍ ضیطِ ای گالب دس دست داضت . » 

4
تثشیذ وِ ّشتاس هعٌی هتفاٍتی تذّذ. سا تِ گًَِ ای دس خولِ تِ واس« هاُ » ٍاطُ 

5/0الف : ب : 

5

 اص هیاى ولوات صیش لغاتی وِ غلط ّستٌذ سا هطخص وشدُ ٍ صحیح آى سا تٌَیسیذ .

.سعذی تشای هي تِ هٌضلِ ضیش آغَض تَد                  .                                    تشٍ ضیش دسًذُ تاش ای دلل

 .نـاًـی سسـتـایـلِ ـت كـطـض عـو          .                                       گَ یاسب اص ایي گزاف واسی

1

5/0« ٍ هدٌَى لیلی  »        «                 سٍصّا »   اص ویست ؟     سٍ تِ سٍآثاس 6

7

5/0«              تیا وِ ًام تَ آساهطی است طَفاًی        وٌاس ًام تَ لٌگش گشفت وطتی عطك  »   سٍتِ سٍ چِ اسایِ ٍخَد داسد ؟ تٌَیسیذ .          تیتدس 

8

ذـیـطـی وـِ ساغـاغ تـَد اص تـت خـسخ                             ذ                ـضیـی گـشاغـِ فـا وـدـی اص آًـصاغ            اداهِ ضعش صیش سا تٌَیسیذ

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

       ............................................................................                  ............................................................ 1

5/0 »                           «    هتوىي       «                                        »       تشای ّش یه اص ولوات یه ّن خاًَادُ تٌَیسیذ .      استمشاس  9

1. هی ًاهیذًذ پلَاىسا  سستن ایشاًیاىًمص دستَسی ولوات هطخص ضذُ سا تٌَیسیذ .                       10



2

11

ًگاسش

1

 حىایت سا تخَاًیذ ٍ تِ فاسسی اهشٍصی تشگشداًیذ .

فاضلی تِ یىی اص دٍستاى صاحة ساص خَد ًاهِ هی ًَضت ضخصی دس پْلَی اٍ ًطستِ تَد تِ گَضۀ چطن ًاهۀ اٍ سا هی دیذ،

وی خَاًذ ّوۀ اسشاس خَد سا تٌَضتن، آىًِ هشا ًاهٌطستِ تَد ٍ ًتش ٍی دضَاس آهذ تٌَضت اگش ًِ دس پْلَی هي دصدی 

 ؟ ضخص گفت: ٍاهلل ًاهۀ تَ سا هطالعِ ًىشدم ٍ ًخَاًذم. گفت: ای ًاداى پس ایي سا وِ هی گَیی اص ودا هی گَیی

12

«تاص فیلص یاد ٌّذٍستاى وشدُ «                 » دل تِ دل ساُ داسُ » ّا اًتخاب وٌیذ ٍ گستشش دّیذ .    ضشب الوثلیىی اص 

1

13

«ضوع وح اخش تسَصاًذ پش فاًَس سا     لَم تی غیشت چِ داًذ لیوت ًاهَس سا  » سا تخَاًیذ ٍ تشداضت خَد سا اص آى تٌَیسیذ.   تیت سٍ تِ سٍ 

1

14

داستاى سا تٌَیسیذ . « صاٍیِ دیذ» ّا هطخص وشدُ ٍ « ضخصیت  »صیش سا تخَاًیذ ًٍَضتِ 

ضیشاصی داضت ٍ اصشاس داضت وِ خیلی خیلی عاهیاًِ صحثت  چَى پلٌگی خطوٌان ساُ افتاد. اتفالاً ایي آلای هعلن لْدِ غلیظ هعلن ًاگْاى

دستِ ّفت صٌذٍلی آٍسدى؟ ّا صَسته صدی؟ هگِ ایٌدا هثل لَال!  گفت: تِ تِا لْدِ خاصص آهذ ت هی طَس وِ پیص وٌذ. ّویي

ضاگشداى  ّا تِ تختِ سیاُ چطن دٍختِ تَدًذ، ٍلتی آلا هعلن تِ هي تعشض وشد، تچِ گفتِ تَد، والس آسام تَد ٍتا ٍلتی وِ هعلن سخي ً

ًگشیستٌذ ٍ عیٌه هشا تا تَصیفی وِ اص آى ضذ دیذًذ، یه هشتثِ  والس سٍ تشگشداًیذًذ وِ اص ٍالعِ خثش ضًَذ. ّویٌىِ ضاگشداى تِ عمة

 .ٍ وَُ ضىست گَئی صلضلِ آهذ

1
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»     تٌَیسیذ .یىی اص هَضَعات سا اًتخاب وشدُ ٍ دس تاسُ آى هتٌی 

4

2الف : سعایت ًطاًِ ّای ًگاسضی    ب : سعایت اهالی دسست ٍاطگاى ٍ عثاسات
02 


