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٤االت :  ًلاب – آنلی ع٠ٌ ٤ًاالت ؿكى ؿ٣ٛ علاطً 
 

                                                :    2ف٤ٚٛ ٣ى٤٢ٟ اؿتی غی ؿكى ؿ٣ٛ پلًَ ٧ای تِلی    

 ٤ٕ25/0ی٢ـ. ٝی........یا ا١ـ،پای٦ ّلؿ٥ ایزاؿ آ٣ایی تلٍ ٦ّ تیت یِ ؿك ٧ا ؽا٦١ ام یِ ٧ل ت٦-1

 25/0؟ص٦ ف٢ٔلی  اًت  ًاٝاٟ ت٦ صی٢َ عآ٘ عَیَت ؿك ُقل ٣مٟ-2

 25/0ؿ.  ك٣ ٝی ّاك ت٦ ّالٛ ٤ًٝیَی ٤١ای ّلؿٟ ٤ٝم٣ٟ تلای ٦ّ ٤ُؿ ٝی ـت٤ٙی......ص٢ـ ت٤اٙی ام ٣مٟ-3

 ٢ّ25/0یـ. ِٝؾْ "كا مٙیؾا آكؿ تل٣ٟ فٔٞت ی پلؿ٥ ام فٌِ ٦ّ "ٝٔلاؿ ؿك كا ٤ًٛ آ٣ایی ی پای٦-4

 25/0ؿاكؿ؟ آ٣ایی ی پای٦ ص٢ـ "ت٢ـ م ك٧ایی ١ؾ٤ا٧ـ اًیلٍ"ٝٔلاؿ-5

 25/0ت٤٢یٌیـ. فل٣ضی ؽظ ت٦ "ا١ـامیٜ ًامل ؿك ٝی ٣ تلاىِا١یٜ ٕ٘ تا تیا "ٝٔلاؿ ؿك كا ؿ٣ٛ آ٣ایی ی پای٦-6

 25/0اًت؟ ّـاٛ میل تیت ؿ٣ٛ ٝٔلاؿ ؿك# كا ٜٙ ؿ$آ٣ایی ی پای٦ تلاتل-7

 ٣عِی ٝلك ای٠ ٦ّ كا ؿٜٙ ٝل١زاٟ

 ١ِی٢ـ ِْٝ٘ تلؽاًت ٦ّ تاٝی م

ت؟ ّـاٛ "آُْاكا ُـ ؽ٤ا٧ـ پ٨٢اٟ كام ٦ّ ؿكؿا"ٝٔلاؿ پایاٟ آ٣ایی ی پای٦-8  25/0ًا

 كا ّا ٍ# ب                     كا ّا ٍ آ# اٙو     

 فل٣ضی ؽظ ت٦ ٣ تؾ٤ا١یـ ٧ٞن٥ عقه تـ٣ٟ ؿیٖل تاك ٣ ٧ٞن٥ عقه تا تاك یِ كا " ا١ٖین ؿٗ "ی ٣اه٥-9

 /5ت٤٢یٌیـ.

 :٧ٞن٥ عقه تـ٣ٟ#ب :                                                      ٧ٞن٥ عقه تا#اٙو

 كا ٧زا ی ؿاكؿ؟ُٞاك٥ ٍلاك ٧زا٧ا ّـاٛ ؿك ت٢ٚـ ٧ای ٤ٔٝت"ىتاؿ ١ی ّا١ـك اًت فٌِ َآت "ٝٔلاؿ ؿك-10

 5/0ت٤٢یٌیـ

 ٢ّ5/0یـ. ِٝؾْ كا ص٨اكٛ ٣ یْٜ آ٣ایی ٧ای پای٦"٠ٝ راٟ ٣ ؿٗ تلؿ ٠ٝ را١اٟ ؿٙثل "ٝٔلاؿ ؿك-11

 ٢ٝاًثی آ٣ایی ی ٤ًٛ،پای٦ آ٣ایی ی پای٦ تلای ؽ٤ؿ ف٣ً تا"١ِی٢ـ ؿٗ ؿك ٦ّ ؽاكی ت٦ ًامٛ ص٦"ٝٔلاؿ ؿك-12

 5/0ت٤٢یٌیـ. ٣ ٢ّیـ ت٤ٙیـ

 ١ـ ُی ٟ/....../ كی ؽا ب/مٛ ًا ص٦
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 ٢ّ5/0یـ. ِٝؾْ كا"١ٞایـ ٝی راٟ ٝل٧ٜ ؿكؿت ٦ّ"ٝٔلاؿ آ٣ایی ٧ای پای٦ ٝلم-13

 ٢ّ5/0یـ. پیـا كا میل ٝٔلاؿ ٤ًٛ ٣ ؿ٣ٛ آ٣ایی ٧ای پای٦-14

 صِاٟ ت٨٢ایی م٧ل ٠ٝ ِّاٟ ؿا٠ٝ ك٣ؿ ٝی ا٣

 ُاٟ س یی ٧ا.....//...../.٣ؿ ك ٝی ا٣

 ٢ّ75/0یـ. ِٝؾْ كا"ىلاً ام ُلع٦ ُلع٦ ؽ٤ا٧ٜ ًی٦٢"ٝٔلاؿ آ٣ایی ٧ای پای٦-15

 75/0ت٤٢یٌیـ. ؽ٤ؿ رای ؿك كا"٧ا ِْٝ٘ اىتاؿ ٣ٙی ا٣ٗ ٤ٞ١ؿ آًاٟ فٌِ ٦ّ"ٝٔلاؿ آ٣ایی ٧ای پای٦-16

 ......../......../٣ٗ ؿ٣َ ٤ٝ ٟ/.......

 ی ؽا٦١ ؿك كا پای٦ ٧ل ٣ ٢ّیـ ِٝؾْ كا آٟ ١ؾٌت ٝٔلاؿ ٣اییآ ٧ای پای٦ میل،ٝلم تیت ؿكًت ؽ٤ا١َ تا-17

 75/0ؿ٧یـ. ٍلاك ؽ٤ؿ

 ا٣ مٙو صی٠ ت٦ كىت ٠ٝ ٕلؿ ٧لم٥ ؿٗ تا

 ٢ّـ ١ٞی ٣ع٠ فنٛ ؽ٤ؿ ؿكام ًيل ماٟ

 ......../......./٠ٝ ؿِ ٕل م/.......

 ٢ّ75/0یـ. پیـا كا ؿ٧ٜ ٣ پ٢زٜ،٧ِتٜ ٧زای"ٕلیٜ ماك ص٢اٟ ٝغٞ٘ ؿ١ثاٗ ت٦"ٝٔلاؿ ؿك-18

 ٢ّ1یـ. ِٝؾْ كا"تالًت ؿاٛ ی ع٦َٚ ؿ٣ًت ٤ٝی ی ٦ًٌٚٚ"ٝٔلاؿ آ٣ایی ٧ای پای٦ ٝلم-19

 1ت٤٢یٌیـ. فل٣ضی ؽظ ت٦ كا میل ٧ای ٣اه٥-20

 ؽ٤كُیـ#ت                         ٝؤفّٟ#ج                           ٧ا        ًزّاؿ٥#ب                    ؽ٤ا٧لا٦١#اٙو

 

 :2 اؿتی ى٤٢ٟ ٣ ف٤ٚٛ ؿ٣ٛ تِلیغی ؿكى ای٧ پلًَ ی پاًؾ٢ا٦ٝ

 فل٣ضی ك٠ّ-1

 فل٣ضی اكّاٟ یا آ٣ایی ٧ای پای٦-2

 آ٢٧ٔ ضلب-3

 كؿ ١ا ك٣ ب-4
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 ص٨اك-5

 ١ی ُا كَه ب-6

 ؽا تل ُ-7

 #كا ّا ٍِ$ب-8

 ٕین ٠ٙ ؿ: ٧ٞن٥ عقه تا-9

 ٕین اٟ ؿٗ: ٧ٞن٥ عقه تـ٣ٟ

 #تاؿ$ یامؿ٧ٜ ٧زای ،# آ$ یْٜ ٧زای-10

 را ك ب ؿٗ: یْٜ آ٣ایی ی پای٦-11

 ٠ٝ ٟ را: ص٨اكٛ آ٣ایی ی پای٦

 ٢ٝاًة ٧زایی ٦ً آ٣ایی ی پای٦ ٧ل-12

 راٟ تل ٍٚثٜ،ؽلاٝاٟ،٦ّ ت٦: ٝخ٘

 یـ ٝا ٟ/ٝی راٟ ٛ ٥/ٝل ؿت ؿك ُ-13

 ُاٟ ُ ٠ٝ ؿا: ؿ٣ٛ-14

 ت٠ ك م٥ ٠ٝ: ٤ًٛ

 كاً ه ام/ط ُل ط ُل/٧ٜ ؽا ٟ ًی-15

 ًاٟ ٍا فَ ُ: ا٣ٗ ی پای٦-16

 تا اه ٙی ٣: ٤ًٛ ی پای٦

 ٧ا ّ٘ َٝ ؿ: ص٨اكٛ ی پای٦

 ٧ل ٗ ؿ تا: ا٣ٗ ی پای٦-17

 صی ب ت كه: ٤ًٛ ی پای٦

 ا٣ ه مٗ ٟ: ٤ًٛ ی پای٦

 ك: ؿ٧ٜ ١اٟ   ٧زای: ٧ِتٜ ٧زایٝظ       : پ٢زٜ ٧زای-18



 

 96-07ٕل٥٣ متاٟ ٣ اؿتیات ىاكًی اًتاٟ افكتایزاٟ ُلٍی 

 

11 

 

 الًت ب ٛ/ؿا ی ً ع٘ؿ٣ًت  ی ٤ٝ/ی ٗ ى ً٘-19

 ؽُلُیـ: ت            ُٛءَففِٟ: جًززاؿ٧ِا    : ب      ؽا٧لاِٟ: اٙو-20 

 ًلاب – آنلی ع٠ٌ علاط ٤ًاالت:

 : 2پلًَ ٧ای ص٨اك ٕنی٦٢ ای ؿكى ؿ٣ٛ ف٤ٚٛ ٣ى٤٢ٟ اؿتی                            

 ًیست؟ سیز هػزاع در خالی جای تزای ٍسى جْت اس هٌاسة آٍایی ی گشیٌِ،پایِ وذام- 1

 «آًجا  وِ.....تشم تِ تٌاسم»          

 ای                      د (وٌارت حىایت                    ج ( تیا-ب (                  ًگاّت   الف(     

 

 است؟ ووتز گشیٌِ وذام آٍایی ّای پایِ-2

 آضىارا ضذ خَاّذ پٌْاى راس وِ دردا الف ( 

 تٌذ  س رّایی ًخَاّذ ب (  اسیزش 

 .دارم تذى در جاى تا وِ جاًاى تا است عْذی هزا ج  ( 

 سى جاى تِ عطمت آتص د  (  الْی

 

 ؟ است  هٌاسة سیز تیت در خالی جاّای تزای گشیٌِ وذام  3-

 گیسَیت   جعذ ًسین دارد هی هست هذاهن»        

 «جادٍیت........فزیة........وٌذ هی خزاتن          

 – U - -د (                           - - U -ج (                      U - - -ب (                    - - - U (الف 

 

 ًیست؟ درست گشیٌِ سیز،وذام هػزاع تِ تَجِ تا  4-

 «ًطیٌذ  هحول تِ لیلی وِ ًاسی تِ»    

   تلٌذ  /ًْن    ّجایب ( وَتاُ                                                 /پٌجن  الف ( ّجای

 تلٌذ   /یاسدّن   د ( ّجای                                              وَتاُ  /چْارم  ج (  ّجای  

 

 یاتذ؟ هی تغییز ّجا چٌذ اهالی سیز ،  هػزاع عزٍضی خط در 5-

 « اهّا  ًوایذ سْلت ها ی خویذُ لذّ»         

  1د (                                4ج (                           3ب (                         2الف ( 

 

 است؟ ضذُ هطخع درست گشیٌِ وذام در سیز هػزاع آٍایی ّای پایِ هزس 6-

 «رًگیي  ی تادُ تیاٍر گلزخ سالی ای تیا»         

 گیي رى ی د  /تا ٍر یا ب /رخ گل لی سا /ای  یا الف ( ب
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 گیي رى ی د تا  /ٍر یا ب رخ /گل ی لی /سا  ای یا ب ( ب

 گیي رى ی د /تا  ٍر یا ب /رخ گل ی ق /سا  ای یا ج ( ب

 گیي رى ی د تا /ٍر یا ب رخ گل /ی لی سا /ای یا د ( ب

 

 است؟ ٍسى،هٌاسة جْت اس سیز هػزاع در 14ٍ 10، 6،  3 ی ضوارُ ّجاّای تزای گشیٌِ وذام ّجای 7-

 «  آضىارا  ضذ خَاّذ پٌْاى راس وِ دردا»      

 ون/ى /سی /ب ( رُ در                                            /م  /تا /الف ( ر 

 را /ت /ى /د  (  خا                                             س /تَ /را /ب (  م  

 

 ًیست؟ درست گشیٌِ وذام سیز هػزاع تِ تَجِ تا 8-

 « گزین  سار چٌاى هحول دًثال تِ»      

 .دارد آٍایی ی پایِ چْار الف ( 

 .دارد ّجا 12 هجوَع، ب ( در

 .ًیست تزاتز ًْن ّجای تا سَم ج ( ّجای

 .است وَتاُ دٍ دّن،ّز ّجای ٍ چْارم ّجای د ( 

 

 است؟ درست گشیٌِ وذام سیز هػزاع تِ تَجِ تا 9-

 « هي  جاى ٍ دل تزد هي جاًاى دلثز»       

 .ًیست سَم،چْارّجایی روي الف ( 

 .است چْارّجایی دٍم ب ( روي

 .است تزاتز سَم روي تا دٍم ج ( روي

 است تزاتز چْارم روي تا دٍم روي د ( 

 

 دارد؟ ٍجَد غلط چٌذ سیز هػزاع عزٍضی خط تِ تَجِ تا  -11

 « تزافزٍسی  دل چزاغ خَاّی هذد ار تاد ایي اس»     

 سی رٍ اف تز دل غ را چ ّی خَا دد م ار تاد ایي اس

 4د (                   5ج (                        6ب (                      3الف ( 

 

 است؟ تزاتز سیز هػزاع ّجاّای تعذاد تا گشیٌِ وذام ّجاّای تعذاد 11-

 « را  خذا غاحثذالى دستن س رٍد هی دل»       

 وارٍاى  تا هىي تٌذی سارتاى ای تذار هحول الف ( 

 خزد ٍ جاى خذاًٍذ ًام ب ( تِ  

 هي جاًاى دلثز هي جاى ٍ دل تُزد ج (  

 ووٌذ اس خالظ ًجَیذ د ( ضىارش 
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 است؟ ًادرست گشیٌِ وذام  - 12

 اًذ عزٍضی ارواى ّواى آٍایی، ّای پایِ الف ( 

 ضَد هی تَلیذ آٌّگ ضزب چٌذ تَالی اس ب ( ٍسى

 ّستٌذ آٍایی ّای پایِ ساهاى ًاتِ چیٌص حاغل حمیمت در ضعز ٍسى ج ( 

 دارد ّجا چْار حذاوثز آٍایی ی پایِ ّز د ( 

 

 دارد ٍجَد وَتاُ تهػَ چٌذ سیز هػزاع در 13-

 « تزًیارد  خلَت س سز تاضی تَ هحزاتص وِ ّز»     

  9د (                      11ج (                        10ب (                   12الف (    

 است؟ آهذُ درست گشیٌِ وذام در تلٌذ ّای هػَت ّجایی ّای ضوارُ سیز هػزاع در 14-

 « رٍد   هی دلستاًن تا داضتن خَد تا وِ دل ٍآى»           

  14، 11،  7،  5،   3،  1ب (                             14،  12،  9،  6،  ، 4،  1الف ( 

   14،   12،  8،  6، 4،  1د (                                  13، 10،   8،  6،  3،  2ج ( 

 ست؟ًی درست گشیٌِ وذام آٍایی ّای پایِ هزس 15-

 ت ی ّا دی  /ضا غ تا در  /ت ی ّا دی /ًا م خص ای الف ( 

 سین دا رى د /ًَ حی طز م /فی  وا تص ف /سك را له فب ( 

 ضة سُ رٍ /رم را ق تی /یت ٍا ُ در ج (  

 ًِ تیي ج تز  /لی   عص غ دا /را  لن د د ( 

 

 :2ؿ٣ٛ ى٤٢ٟ ؿكى  ای ص٨اكٕنی٦٢ ٧ای پلًَ ی پاًؾ٢ا٦ٝ                          

 
1  )3  
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