
 .................................................................  : ٖم ٍ ًام ذاًَازگًا

 

 کلِ٘ ٕ رؽتِ ّا –ٗاسزّن  ٍ رؽتِ : ِٗپا

 2فارعٖ ٍ ًگارػ  زرط : عٌَاى

 صالِ قاعوٖ طزاح : ًام

 ترؼ خْاى ٖتِ ًام ّغت

 ٍ اؽتغال س٘تَلا ،ٖاقتصاز هقاٍهت عال

 زٍ عٌٌسج ٍِ٘ پزٍرػ ًاح آهَسػ

 ٌؼٗکارزاًؼ زذتزاًِ آفز ٌّزعتاى

 1396زٕ هاُ -ٖاهتحاًات زاذل تالعؤا

 96/ 10/ 4 :ٕتزگشار دٗتار

 صثح 10:30 ؽزٍع :  عاعت

 قِ٘زق 80 اهتحاى : هست

 3 صفحِ : تعساز

 

 تارم (3اس  1صفحِ ) رزٗف

 

1 
  یبخش اول: فارس

. سٗکار تثز زر زٍ خولِ تِ «ٖگزٍُ اعو ّٔغت »عٌَاى  تِ گزٍٗ تار ز« ؽاذص »عٌَاى   تار تِ کٗرا « اعتاز» ٍٓاص -

(5/0) 
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 (5/0. )س٘را هؾرص کٌ زٗس ّٕا ًَع عاذت ٍاصُ - 2

 ذَؽثرتاًِ: )               (   : )               (ؽاّکار

 (5/0. )س٘غٗرا تٌَ زٗس ّٕا اس ٍاصُ کٗ)تضاز، تضوي، تزازف، تٌاعة( ّز  ٖٗراتطِ هعٌا - 3

 ب( قْزهاى ٍ زالٍر: )               (  : )               (اٗ( هَج ٍ زرالف

 (1. )س٘غٗرا تٌَ زٗهؾرص ؽسُ س ّٕا ٍاصُ ٖهعٌ - 4

 تَز.« آغَس» ز٘ؽ ٔهي تِ هٌشل ٕتزا ٕب( ععس  ذَرز. ز٘را ؽ ترت ًگَى( ؽغال الف

 تَز. التْابز( زرتار اس زرٍى زر تة ٍ تاب ٍ   تزذاعت. س٘حح رع هَعن( چَى ج

 (5/0. )س٘زرعت زاذل کواًک را اًتراب کٌ ٍٓاص - 5

 گؾت ذاهَػ س٘قصِ( ؽٌ -)غصِ  يٗاٍ گَػ / کا ٕپسر تِ عَ زاؽتٖ ( هالف

 اّتذاس( زرآهس. -تِ )اّتشاس  گٌاّاىٖ ّا زر ذاک ٍ آغؾتِ تِ ذَى ت ًگذؽت پزچن رٍط ٕزٗ( زب

 (5/0. )س٘غٍٗ زرعت آى را تٌَ س٘ات٘اهال را ت ّٕاٖ ًازرعت زٗسزر هتي  - 6

 هحزاتؼ( آهس تِ گَػ -)هْزاتؼ  َارٍٗ َّػ / س ز ٖف٘( چَ صثزػ ًواًس اس ضعالف

 تَج رٍط، تاس ؽس. ّٕا ( گلَلِز٘صف - زٍ٘ )عف ة٘فززا گٌدِ تا ًْ ٓس٘( عپب

 (75/0. )س٘غٗتٌَ. را «سمٗزٍٖ لُکِّ ه داى٘اس فزط ّ»هفَْم عثارت:  - 7

 (5/0هدٌَى تارس اعت. ) ٖضگٗکسام ٍ  «ٖٗآؽٌا قٗطز غتً٘ يٗ/ ا ٖٗس عؾق کي خسا ٌسٗگَ: »ت٘زر ت - 8

 

 ح٘خا ٍ کَرکَراًِ، تَض ًاتِ س٘تقل ٕاهسّا٘پ ّٕا ؾِٗر ٓؽعز، زرتار ٕتا تَخِ تِ قلوزٍ فکز« ساغ ٍ کثک»زر ؽعز  - 9

 (75/0. )س٘زّ

 . س٘عازُ تزخوِ کٌ ٖرا تِ فارع زٗساؽعار ٍ عثارات  - 10

 (5/0کؾٌس ًِ تِ قَّت تي. ) تّ٘حو ّٕوت ٍ تاسٍ ٕزٍ٘هززاى تار را تِ ً -

 

 (1) ؼٗذَ ٕتَز زر تزاسٍ ت٘/ کِ عع ؼٗذَ ٕتِ تاسٍ ٖترَر تا تَاً -

 

 (5/0زرتار چٌثزُ سزُ تَز. ) ٍٕار رٍ فکز حولِ رٍط، ترتک -

 .سّ٘ا را هؾرص کٌ ٍ ًَع آى س٘ات٘را ت ٖازت ّٕاِ ٗآرا زٗزر عثارت س - 11

 (5/0را پَؽاًسُ تَز. ) ي٘سزُ سه ذشاى ّٕا هثل تزگ ّاٖ اخغاز سذو -

 (5/0عاذتٌس. ) ي٘آتؾ ّٕا را عپز گلَلِ ّا ٌِ٘ع -

 (5/0. )س٘کؾٖ ًفظ ه ٖعقف زٗس ؼّٗا رهق ي٘گٌدِ تا ٍاپغ -



 

 تارم (3اس  2صفحِ ) رزٗف

 .س٘را کاهل کٌ زٗس ّٕا عزٍزُ - 12

 (5/0لة کِ قٌس فزاٍاًن آرسٍعت ) ٕ( ........................................................ / تگؾاالف

 (5/0س اتز / ............................................................. ) ٖآفتاب حغي، تزٍى آزه ٕ( اب
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 بخش دوم نگارش: 

 ٖالف( تاسؽٌاع

 (1. )س٘( ًَؽتِ را هؾرص کٌٕعپظ عٌاصز )سهاى ٍ هکاى( ٍ )حال ٍ َّا س٘را ترَاً زٗهتي س -

 ٍَّٕا قزار گزفتِ اعت آب زاىٗا ٕهزکش زٗکزکظ ٍ زر کَ ّٕا کَُ اى٘زر اعتاى اصفْاى اعت کِ ه ٕؽْز کاؽاى

  زارز. ٖاتاً٘گزم ٍ ذؾک ٍ ت

. کارگزاى عزذَػ اس عطز زارزٖ ٍ تلثالى را تِ آٍاس ٍا ه کٌسٖ غت هه ّوِ را ٕعطز گل هحوس س٘طلَع ذَرؽ تا

 .زًس٘گٖ قزار ه شم٘تل ّ ّٕوزاُ تا آب رٍ ٕپز اس گل هحوس ّٕا گّٗا ّغتٌس ٍ ز گل
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 ّا( ًَؽتار )صفحِ عاسُ ّٕا ب( عاسُ

 (1. )س٘کٌ ٖغٍٗ آى را تِ ستاى عازُ تاسًَ س٘را ترَاً زٗس تٗحکا -

اعت اگز تِ  ٕتِ رٍس شاز٘ذاطز آزه پغز، چٌساى کِ تعلق ٕگفت: ا ٖرا ّو ٕسٗکِ هز ٖهزّت زاى٘کِ پ سم٘را ؽٌ ٖکٗ»

 .«ٖتِ هقام اس هالئکِ زر گذؽت ،ٕزُ تَز ٕرٍس

 

 

 

 

 

 (1. )سٍ٘ آى را گغتزػ زّ س٘را اًتراب کٌ زٗس ّٕا اس هثل ٖکٗ -

 .رعسٖ تار کح تِ هٌشل ًو -

 کِ زر اٍعت.اس کَسُ ّواى تزاٍز  -

 .سٗآٖ ه زٍى٘تِ ستاى ذَػ هار اس عَراخ ت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تارم (3اس  3صفحِ ) رزٗف
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 (5: )ٌؼٗج( آفز

 .س٘غٗتٌَ ٖهَرز آى هتٌ ٍ زر سّ٘ا را اًتراب کٌ اس هَضَع ٖکٗ

    کتاب -

   (ٕپززاس ت٘تاى )ؽرص هَرز عالقِ ت٘ؽرص -

 .س٘را ؽزح زّ تاىٖ اس آزاب ٍ رعَم هحل سًسگ ٖکٗ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1. )ٕسٍ٘ هتي تَل ًَٕؽتار ّٕا عاسُ ّٕا زر هتي ٖعالئن ًگارؽ تٗت( رعا 

 (1زرعت ٍاصگاى ٍ عثارات ) ٕاهال تٗ( رعاث

 20خوع تارم :                    هَفق تاؽ٘س                                  

 

  



 .................................................................  : یم ٍ ًام ذاًَازگًا

 

 کلیِ ی رضتِ ّا –یاززّن  ٍ رضتِ : ِیپا

 2فارسی ٍ ًگارش  زرس : ػٌَاى

 شالِ لاسوی طراح : ًام

 ترص جْاى یتِ ًام ّست

 ٍ اضتغال سیتَلا ،یالتصاز هماٍهت سال

 زٍ سٌٌسج ِیٍ پرٍرش ًاح آهَزش

 ٌصیکارزاًص زذتراًِ آفر ٌّرستاى

 1396 زی هاُ-یاهتحاًات زاذل تالسؤاکلیس

 96/ 10/ 4 :یترگسار دیتار

 صثح 10:30 ضرٍع :  ساػت

 مِیزل 80 اهتحاى : هست

 3 صفحِ : تؼساز

 

 تارم  رزیف

 

1 
  یبخش اول: فارس

 25/0: استاز اکثر آهس. ضاذص  -

 25/0: اکثر استاز ازتیات است. یگرٍُ اسو ۀّست -
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              25/0هرکة  -هطتك ذَضثرتاًِ:               25/0هرکة   : ضاّکار 2

  25/0ترازف ب( لْرهاى ٍ زالٍر:           25/0تضوي : ای( هَج ٍ زرالف 3

 زّس. اٍلیي ضیری کِ هازر تِ تچِ هیب(   تسترت( الف 4

 ترافرٍذتگیز(   فصل  ( ج

 0/ 25لصِالف(  5

 25/0( اّتساز ب

 25/0 ری( صفب                      25/0 هحراتص( الف 6

 25/0ّر هَرز پریسم. تاال ٍ پاییي هی اضتیاقٍ  جاىیّ ضستاز  7

 25/0ّر هَرز تَزى زر ػطك ثاتت لسمٍ  ٍفازاری 8

ذَاًی  از رفتارّای جَاهغ پیطرفتِ است ٍ چَى ّن جا ٍ کَرکَراًِ ًاتِ سیتملیوی از هطکالت جَاهغ جْاى سَم  9

 75/0ضَز.  فرٌّگی ًسارًس تاػث ترٍز ًاٌّجاریْای اجتواػی ٍ فرٌّگی هی

 زاًص آهَز هؼٌا ٍ هفَْم زرست را ترساًس. ًظر ّوکاراى صائة است. 10

 (5/0) : تطثیِززُ  ذساى یّا هثل ترگ ّا یاجساز زذو - 11

 (5/0): کٌایِ ساذتي سپر  ٌِیس -

 (5/0) : تطریصسیکط یًفس ه گٌجِ  -

 .سیرا کاهل کٌ ریز یّا سرٍزُ - 12

 (5/0) تٌوای رخ کِ تاؽ ٍ گلستاًن آرزٍست( الف

 (5/0)کاى چْرُ هطؼطغ تاتاًن آرزٍست( ب

 

  بخش دوم نگارش: 

 5/0 راىیا یهرکس ریکرکس ٍ زر کَ یّا کَُ اىیزر استاى اصفْاى است کِ ه یضْر کاضاى :زهاى ٍ هکاى 13

 5/0.زارز یٍ تلثالى را تِ آٍاز ٍا ه کٌس یست هه ّوِ را یػطر گل هحوس ،سیطلَع ذَرض ی:حال ٍ َّا
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ای فرزًس، آًمسر کِ تَجِ اًساى تِ رٍزی ٍ هازیات  » گفت: از یک پیر تا تجرتِ ٍ کارآزهَزُ ضٌیسم کِ تِ ضاگرزی هی

 ًور1ُ رفت. تَز همام اٍ از فرضتِ ّا ّن تاالتر هی زٌّسُ)ذسا( هی رٍزیاست اگر تِ 
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 ًور1ُ اّ از هثل یکیگسترش  15

 ًورُ.1اهالی زرست  –ًورُ 1 یرػایت ًکات ًگارض -ًورُ  5ًَضتي هتٌی هٌاسة ٍ ّا  از هَضَع یکیاًتراب  16

 

 20 جوغ تارم :                                            هَفك تاضیس                                                        

  


