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 ( ًورُ 1. )ّبی زیر را ثٌَیسیذ هفَْم ّر یک از عجبرت -1

 سشّن ًثشد تِ گشد آٍسدى( بعٌاى سا گشاى کشدى     ( الف

 (ًورُ 5/0. )در عجبرت زیر کٌبیِ را هطخص کٌیذ ٍ هفَْم آى را ثٌَیسیذ -2

 تا تا خاک اًس ًگیشی ساّی تِ هشاتة قشب ًذاسی

 . ّبی زیر پبسخ دّیذ ثب تَجِ ثِ عجبرت دادُ ضذُ ثِ پرسص -3

 . خَاًذ سا هی خذاًالذ ٍ  ٍ تطٌگی هی دسدخاک افتادُ است ٍ اص  سا دیذ کِ تش خَاًی ًاگْاى

 (ًوش1ُ. )ًقص دستَسی کلوات هطخع ضذُ سا تٌَیسیذ( 1

 (ًوشُ 1. )ّای تاال سا تٌَیسیذ صهاى ٍ ًَع ّش یک اص فعال( 2

 (ًورُ 1. )کِ چْبر رکي تطجیِ را دارا ثبضذ یک تطجیِ ثسبزیذ ثِ طَری ری هسبف ثب کلوِ -4

 (ًور1ُ. )هعٌی ٍاژگبى هطخص ضذُ را ثٌَیسیذ -5

اًذیطِ ّوی کشدم تِ لطکش چٌیي گفت  اص خاّتاٍ تَد گفت  اص هالصهاىآى سا ًپزیشفت چَپاى کِ  خثث طیٌتضش تِ سثة 

  .گُشدکاهَس 

 ( ًورُ 5/0. )یک ّن خبًَادُ ٍ یک هترادف ثٌَیسیذ« عظین» ی ثرای کلوِ -6

ای ثِ کبر رفتِ تَضیح  چِ آرایِ« گفتن کِ ثَی زلفت گوراُ عبلون کرد      گفتب اگر ثذاى ّن اٍت رّجر آیذ»در ثیت  -7

 (ًورُ 5/0. )دّیذ

 . ثب تَجِ ثِ هتي زیر ثِ سَاالت جَاة دّیذ -8

 یص آى خاک تطٌِ سفت چَ تاد جضش کِ آى دیذ دضٌِ تاص گطاد   

 خرداد  :ًَثت اهتحبًی               اهیذاى اهبم: ًبم ٍاحذ آهَزضی (:                   ش داٍطلت)ش صٌذلی    

 :رضتِ               :                        پبیِ                                      :  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی      

 1395-1396:سبل تحصیلی :                                   ًبم دثیر              1فبرسی ٍ ًگبرش :سَال اهتحبى درس     

 صجح    8:        سبعت اهتحبى                           

 دقیقِ       80:     ٍقت اهتحبى                          

 1396:       /   /تبریخ اهتحبى                            

 ثرگ:           تعذاد ثرگ سئَال                          

 

 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر



 ی اٍ ًیست دٌّذُ ای ًطاى ی خذاست اها ّیچ آفشیذُ ای ًطاًِ ّش آفشیذُ

 دس تذ هي هثیي کِ خَد کشدمگفتا صًْاس اگشچِ تذ کشدم   

 (5/0)تا کذام هتي تاال هٌاسثت داسد؟ « اص هاست کِ تش هاست»هثل  (1

 (ًوشُ 5/0)هٌظَس اص خاک تطٌِ چِ کسی است؟  (2

 (ًوشُ 5/0)اضاسُ داسد؟ « التذسکِ االتػاس ٍ َّ یذسکُ االتػاس«  ی ضشیفِ آیِ تا کذام عثاست تاال (3

 (ًورُ 1). ّبی اهالیی را پیذا کٌیذ ٍ صحیح آى را ثٌَیسیذ غلط -9

صدًذ  دس سکَت ضة تِ آب هی ّا ًوَد پیص اص ّوِ قَاظ هیکشد عیسی تحػیي  گٌح تَ تِ تضل کن ًیایذ چٌذاى کِ اٍ ًفشیي هی

 .یک سٍص خسشٍ یِ کیف ّلثی تِ هذسسِ آٍسد

 (ًورُ 1): ضعر حفظ

 تا تَ یاد ّیچ کس ًثَد سٍا     .............................................................    

 ..................................................................خَسضیذ ٍ آسواى ٍ صهیي ًَس هطشقیي   

 (ًورُ 8)اًطبء 

 (ًوشُ 1). ّای صیش سا تخَاًیذ ٍ هعلَم کٌیذ اص چِ ضگشدی تشای طشاحی آًْا استفادُ ضذُ است پشسص -1

 (ّا تاسش فکشی، اگشًَیسی، گضیي گفتِ)

 گَیین تا دیَاس تطٌَد؟  چشا گاّی تِ دس هی (الف

 د؟ش اگش دس دًیا دیَاسی ٍخَد ًذاضت چِ هی (ب

 تَاًٌذ دیَاس تاضٌذ؟ هی... آیا قْش، ًفشت، حسادت ٍ  (ج

 دس هتي صیش اص چِ سٍضی استفادُ کشدُ است؟  -2

کٌذ،  گیشد تخَاّذ الغشش هی سایِ یک چیض تَ خالی ٍ خیالی است، ّست اها ًیست خَدش چیضی ًذاسد َّیتص سا اص خَسضیذ هی

 . ضَد ظْشّا کَتاُ هیآیذ ٍ  هی  ّا تِ دست خَسضیذ کص حکٌذ، قذهص ّن دست خَسضیذ است، غة تخَاّذ چاقص هی

 . تٌَیسیذ (عیٌی یا رٌّی)اص دٍ هَضَع صیش یکی سا اًتخاب کشدُ دس یک هتي  -3

 کتاب -اتَتَس     -

 «هَفق ٍ پیرٍز ثبضیذ»


