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طراح آقای :

اخگری

هدت :
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صفحه  1از 3

ّ
ّ
م
" هچ علم بدی است روزگار  ،اول امتحان می گیرد  ،بعد ردس می دهد " .
الف) قلورو زبانی  7نوره
1

دس ٌش ٜٚوّٕات صیش چٟاس غّط أالیی ت ٝواس سفت ٝاست ؛آٖ ٞا سا تیاتیذ ٚدسستطاٖ سا تٛٙیسیذ .

1

" ٌٟش تاتٙان – ٔستمٙی ٚتی ٘یاص – ٛٞای ٘فس – ٔخز٘ٚ َٚاالٖ -پالسی ٔٙذسس – غشؼ ٚتذٞی -یاَ ٚلاسب – ٌٙاٚ ٜرِّت –
خٛاسی  ٚرِّت – فشػ ٖٛتخیُّ "
2

1/5

ٔؼٙی ٞشیه اص ٚاطٞ ٜای ٔطخّع ضذ ٜسا تٛٙیسیذ .
اِف) ٔا ت ٝغذای دس اص خٛاب پشیذیٓ ؛ا َّٚفىش وشدیٓ هیراب است  / .ب) ٔؼّّٓ ٌشیضی رًذاًِ صد .
ج) رُقعِ ای ٘ٛضتٓ  ٚػزسی خٛاستٓ  / .ت) ارتجاالً ا٘طایی ٔی ساخت  / .ث) صیٗ ًوط آٖ ٔست ضذ ٜاص غشٚس
ج) ضیخ تفشٔٛد تا آٖ سٚص ٛٔ ،ضی تٍشفتٙذ  ٚدس حُقِّ ای وشد٘ذ .

3

تشای ٞش یه اص ٚاطٞ ٜای صیش یه  ٓٞخا٘ٛاد ٜتٛٙیسیذ .
الف) عادل :

4

0/5

ب) فراغ :
0/5

أالی دسست سا اص داخُ وٕا٘ه ا٘تخاب وٙیذ .
اِف)  ..................وضاٖ ٚسط ، ٝلذْ دس وطذ ( .خاست  -خَاست)
ب) تا ..................غٓ ػطمت آٚیخت ٝدس دأٗ ( .خار – خَار)

5

٘مص وّٕات ٔطخّع ضذ ٜسا دس ػثاسات صیش تٛٙیسیذ ٟ٘( .اد – ٔفؼ)...ٚ َٛ

/75

اِف) ٌفت ":ای ضیخ ،هي از تَ سرِّ خذای تعالی طلة کردم ".
ب) پیش ٔشد دس چٙیٗ ٚؾؼی گرفتار تٛد  / .ج) اتش صهي حأُ سشٔای ٝضذ .
6

خٕغ ٔىسّش وّٕات صیش سا تٛٙیسیذ.
الف) ضْیذ :

7

0/5

ب) دعا:
1

ساخت ٞشیه اص ٚاطٞ ٜای ٔطخّع ضذ ٜسا تٛٙیسیذ .
اِف) آب اَخُ وٞ ٝست گلَگیر خاظ ٚػاْ  /ب) ٔا سا ت ٝرٍ ًگاری آٖ ٚا ٔی داضت
ج) داًطوٌذ ٌفت :خالغٝء دا٘ص ٞا چیست؟  /ت) ا ٚدس ػآِ ضاػشی  ،یه واس غیش ػادی وشد؛یؼٙی زهستاى ت ٝیٛش سفت .

8

0/5

خٟص ؾٕیش دس وذاْ تیت غٛست ٌشفت ٝاست ؟ ایٗ خٟص سا ٔطخّع وٙیذ .
اِف) ٌفتٓ دَ سحیٕت وی ػضْ غّح داسد ٌ /فتا ٍٔٛی تا وس تا ٚلت آٖ دس آیذ
ب) ای تی ٘طاٖ ٔحؽ ٘ ،طاٖ اص و ٝخٛیٕت ؟ ٌ ٌٓ /طت دس تٞ ٛش د ٚخٟاٖ اص و ٝخٛیٕت ؟

9

0/75

دس ٌش ٜٚاسٕی ٔطخّع ضذٜء صیشٞ ،ستٚ ٚ ٝاتستٞ ٝا سا تا ٘ٛع ٞشوذاْ تٛٙیسیذ .
«ت ٛآى تلٌذ تریي ّرهی و ٝفشػ ٖٛتخیُّ ٔی تٛا٘ذ تساصد».

اداهه سواالت در پشت صفحه

صفحه  2از 3
ب) قلورو ادبی  5نوره

* حفظ ضعر (ً2ورُ)

1
1/1

0/5

ٔػشاع د ْٚتیت صیش سا تٛٙیسیذ .
دستاسٌا ٜلذس و ٝخای ٔالَ ٘یست

2/1

.........................................................
0/5

ٔػشاع ا َّٚتیت صیش سا تٛٙیسیذ .
.............................................

3/1

چ ٖٛػطك حشْ تاضذ ،س ُٟاست تیاتاٖ ٞا
0/5

تیت لثُ اص تیت صیش سا تٛٙیسیذ .
خٛسضیذ آسٕاٖ ٚصٔیٗ ٛ٘،س ٔطشلیٗ  /پشٚسدٜء وٙاس سس َٛخذا ،حسیٗ

4/ 1

0/5

ٔػشاع ٞای ت ٓٞ ٝسیخت ٝسا ٔشتّة وٙیذ.
اِف) ٔغشب،طّٛعٌٛ،یا،اص،آفتابٔ،ی وٙذ
ب) تستاٖٚ،لتی،سٛدا،سفتٔ،ی،تٞ،ٝا،دَ،یی

2

یه آسای ٝادتی غیش اص (تؿاد)دس ٔػشاع ٞای صیش ٔطخّع وشدٚ ٜتٛٙیسیذ(.تارکر هَارد آى)

0/5

ضؼش سپیذ ٔٗ سٚسیأ ٜا٘ذ  /و ٝدس فؿای ت ،ٛت ٝتی ٚص٘ی افتاد
3

0/25

ٔف ْٟٛوٙایی ػثاست ٔطخّع ضذ ٜسا تٛٙیسیذ .
دسست ّوچَى سفری تِ قٌذّار  ٓٞ ،ییاللی تٛد  ٓٞغشف ٝخٛیی ٔی وشد٘ذ .

4

0/5

ٔٛسد ٔطخع ضذ ٜدس ٔػشاع د ْٚچ ٝآسای ٝای داسد؟ چشا؟
ِیه چٙاٖ خیش ٚ ٜخأٛش ٔا٘ذ  /وض  ٕٝٞضیریي سخٌی ٌٛ ،ش ٔا٘ذ

5

0/25

وّٕات سدغ سا دس ػثاسات صیش ٔطخّع وٙیذ .
" آب را صفت طْارت است ؛ چَى تي تِ ًجاست تیاالیذ  ،تِ آب پاک گردد ٍ ،قرآى را صفت طْارت است ".

6

1/5

دس ٞش یه اص اتیات صیش یه آسایٝء ادتی غیش تىشاسی تا روش ٔٛاسد آٖ تٛٙیسیذ .
اِف) ٌ ٝت ٝدٞاٖ تش صد ٜوف چ ٖٛغذف ٌ /ا ٜچ ٛتیشی و ٝسٚد تش ٞذف
ب) ٌفتٓ و ٝتش خیاِت  ،سا٘ ٜظش تثٙذْ ٌ /فتا و ٝضثش ٚاست ا ٚاص سا ٜدیٍش آیذ
ج) دس ّٕٔىت چ ٛغشّش ضیشاٖ ٌزضت ٚسفت  /ایٗ ػٛػ ٛسٍاِٖ ضٕا ٘یض تٍزسد
پ) قلورو فکری (8نوره)

1
1/1

ٔؼٙی ٞش یه اص اتیات ٚػثاسات صیش سا ت٘ ٝثش ساد ٚ ٜسٚاٖ تٛٙیسیذ.
0/25

تٛیی سصّاق ٞشپیذا ٚپٟٙاٖ .

 2/1الخشْ سپش تیٙذاخت ٚاص ٔیذاٖ تٍشیخت .

0/25

 3/1چٙاٖ وٞ ٝستی تش ٘طیٗ ٘ٚضدیه ٔٗ آی.

0/25

 4/1لؿا سا سٚصی ت ٝدضت سفت ٝتٛدْ .

0/25

 5/1سً سا سٚاٖ ٌشتٔ ٝی سیخت ؛أا دس تیشً٘ اسة حشفی ت ٝواسش تٛد .

0/5

ٕٞ 6/1چٔ ٖٛشٚاسیذ دس دَ غذف وح ٚو ِٝٛساَ ٞا تستٔ ٝا٘ذ .

0/5

 7/1چ ٖٛداد ػادالٖ ت ٝخٟاٖ دس  ،تما ٘ىشد  /تیذاد ظإِاٖ ضٕا ٘یض تٍزسد

0/5

اداهه سواالت در برگ دوم
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 8/1ت٘ ٝاْ وشدٌاس ٞفت افالن  /و ٝپیذا وشد آدْ اص وفی خان

0/75

 9/1اص ت ٛدس ضٍفت ٕ٘ ٓٞی تٛا٘ٓ تٛد  /و ٝدیذٖ تضسٌی ات سا /چطٓ وٛچه ٔٗ تسٙذ٘ ٜیست

0/75

10/1

2

ّٔه تؼاِی ا ٚسا دِٚت تش دِٚت صیادت وشد تا آدٔیاٖ تذا٘ٙذ وٞ ٝشٌض ویذ وایذاٖ تا خٛاست خذا٘ٚذ تشاتش ٘یایذ .

تا تٛخّ ٝتٔ ٝػشاع ٞا ت ٝسؤاالت آٔذ ٜپاسخ دٞیذ.

1
0/75

" در اُحُذ /کِ گل تَسِء زخن ّا /،تٌت را دضت ضقایق کردُ تَد  /،هگر از کذام تادُء هْر ،هست تَدی  /کِ تا تازیاًِء
ّطتاد زخن  /،تر خَد حذ زدی ؟ "
اِف)ایٗ ٔػشاع ٞا اضاس ٜت ٝوذاْ ٚالؼٝء ٔ ٟٓتاسیخی غذس اسالْ داسد؟
ب) وذاْ ٚاط ٜاضاس ٜت ٝیه حکن ضرعی داسد؟
ج)یه تطثی ٝدس ٔػشاع ٞای آٔذ ٜتیاتیذ ٚتٛٙیسیذ .
3

ٔف ْٟٛوّّی "ضة از چطن تَ ،آراهص را تِ ٍام دارد  ٍ /طَفاى از خطن تَ ،خرٍش را " چیست ؟

0/25

4

تا تٛخّ ٝت ٝتیت صیش ٔٙظٛس اص ٔٛاسد ٔطخّع ضذ ٜچیست ؟

0/5

" ای ت ٛرهِ سپشد ٜت ٝچٛپاِٖ ٌشي طثغ  /ایٗ ٌشٌی ضثاى ِ ضٕا ٘یض تٍزسد "
5

0/25

ٔفٔ ْٟٛطتشن د ٚتیت صیش سا تٛٙیسیذ.
"گفتن زهاى عطرت دیذی کِ چَى سر آهذ  /گفتا خوَش حافظ کایي غصِّ ّن سر آیذ"
"غن ٍ ضادی جْاى را ًثَد ّیچ ثثات ّ /ر زهاى ،حال ٍی از ضکل دگر خَاّذ ضذ"

6

0/5

ٔٙظٛس اص ػثاست صیش چیست ؟
" ًوی داًن خَدش هی داًست یا ًِ کِ اگر تِ ضْر ًیاهذُ تَد ً ،یوا ًطذُ تَد " .

7

تا تٛخّ ٝت ٝدسس "سفر تِ تصرُ" چشا ٘اغش خسش ٚدػٛت ٚصیش سا ٘پزیشفت ؟

ٔ -18ف ْٟٛوٙایی ػثاسات ٔطخّع ضذٜء صیش سا تٛٙیسیذ.
اِف) ٍٔش دس سیاؾی و ٝکُویتص لٌگ تَد  / .ب) استادٌفت " :خَب کطیذی ؛دستت خیلی قَّت دارُ !"

موفق ،پیروز و سربلند باشید

0/25

0/5

