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 ضواسُ غٌذلي:         ًام ٍ ًام خاًَادگي:                                                      كالس:                   ٍاحذ آهَصضي:                
 

 

 تاسم هتي سَال 

  الف( قلوشٍ صتاًي  

 ّای هشخص شذُ را تٌَیسیذ.  هؼٌی ٍاشُ 1

 ّا  ي تخص صتاىچاضٌالف( تِ ًام 

  دغلب( تشٍ ضیش دسًّذُ تاش ای 

 ی ّوِ كافَس عقذج( هخٌقِ دس گشدى، 

 تشیي ضاعش صتاى فاسسي. ، پیشتشیي ٍ جَاىضابت( ایي ضیخ ّویطِ 

 آساست  هحولث( اضتش طلثیذ ٍ 

 کي یافت. كَضج( اها چَى تِ دل سسیذ، دل سا تش هثال 

5/1 

 ّا را تٌَیسیذ.  ّای اهالیی را در هتي زیر تیاتیذ ٍ صحیح آى غلط 2

ًذاى تْیّش تواًذُ كِ آیا ایي چِ سشّ است كِ خاک رلیل سا اص حضشت عظّت سا دس آى حالت، اًگطت تعجّة دسد الیکِجولگي ه»

 « كٌذ. خَاًٌذ ٍ خاک دس كوال هضلّت ٍ خاسی، تا حضشت كثشیایي، چٌذیي ًاص هي تِ چٌذیي اعضاص هي

1 

 اهالی درست را اًتخاب کٌیذ.  3

 ًٌوایین.  فشٍگزاسی( -اسی)فشٍگضاُ داضتِ اص كوک تِ یکذیگش الف( عْذ كٌین كِ دس آیٌذُ جاًة دٍستي سا ًگ

 صهیي ٍ آسواى اٍست  هْشاب( -شاب)هحب( 

5/0 

 ّای هشخص شذُ را تیاتیذ.  ًقش دستَری ٍاشُ 4

 كِ پایِ عضلِ ٍ استخَاى تٌذی اٍ سا هي ًْذ. طفلتشای هي تِ هٌضلِ ضیش آغَص تَد تشای  سعذیاص لحاظ آضٌایي تا ادتیات، » 

5/0 

 ّای زیر را تٌَیسیذ.  ًَع ساخت )ساختواى( ٍاشُ 5

 « گلستاى -پشتَقّع - خَضثختاًِ» 

75/0 

 ّا را تٌَیسیذ.  ّای تثؼی را تیاتیذ ٍ ًام آى ی زیر ًقش در جولِ 6

 « پذس هَلَی، تْاء الذّیي ضْش تلخ ٍ خَیطاى سا تذسٍد گفت ٍ تِ قًَیِ سفت.»

5/0 

 جولِ زیر را هجَْل کٌیذ. 7

 «كاسٍاًیاى چاّي سا دس ایي هسیش كٌذُ تَدًذ.»

75/0 

 5/0 را تٌَیسیذ.« آفتاب » الگَی ّجایی ٍاشُ  8

 افسایش( شذُ است. –ّر کذام از ٍاشُ ّای زیر شاهل کذام یک از فرآیٌذّای ٍاجی ) کاّش  9

 الف( سٌذتاد                   ب( اتشٍاى

5/0 

 رٍاتط هؼٌایی تیي جفت ٍاشُ ّای زیر را تٌَیسیذ. 10

 الف( پادضاُ ٍ دسٍیص           ب( عثادت ٍ ًواص

5/0 

  ب( قلوشٍ فکشی 

 ّای زیر را تِ ًثر رٍاى اهرٍزی تاز گرداًیذ. سرٍدُ ّا ٍ ًَشتِ 11

 ًِ تیگاًِ تیواس خَسدش ًِ دٍستالف( 

 تلٌذ آى سش كِ اٍ خَاّذ تلٌذشب( 

 اگش یک لحظِ اهطة دیش جٌثذ                     سپیذ دم جْاى دس خَى ًطیٌذج( 

 

5/0 

5/0 
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 آى جْاى آهذُ، تِ خیوِ فشٍد آهذ ٍ جاهِ تگشداًیذ. اهیش اصت( 

 آهذ. عطق حالي دٍ اسثِ هيث( 

 سشاچِ رٌّن آهاس هي كشد ٍ اص فشط ّیجاى لکِّ هي دٍیذم.ج( 

75/0 

5/0 

75/0 

 در ػثارت ّا ٍ اتیات زیر هٌظَر از کلوات هشخص شذُ را تٌَیسیذ؟ 12

 دس دضت تاسیک                        تِ دًثال سش چٌگیض هي ضگت. دریای خَىالف( دس آى 

 !افکٌذ  سٍد دستادپا  ، شد تش گشدش گشفتٌذ                             چَ كطتيچَ لطگش گِب( 

5/0 

هٌاسة حال هجٌَى « هی گفت، گرفتِ حلقِ در تر      کاهرٍز هٌن چَ حلقِ تر در » کذام گسیٌِ تا تَجِ تِ تیت 13

 است.

 ج( تِ هقػذ سسیذُ             ت( هتَسل ضذُالف( تي ًػیة اص یاس             ب( اسیش ٍ تٌذُ         

25/0 

 هرجغ ضویر ّای هشخص شذُ را تٌَیسیذ. 14

 كایي دسد سا دٍا كي ،سا دٍا ًثاضذ                    پس هي چگًَِ گَین کاى ،الف( دسدی است غیش هشدى

 هحشاب صهیي ٍ آسواى اٍست          ست                        اٍجْاى  جولِ ب( حاجت گِِ

5/0 

 تا تَجِ تِ هتي زیر تِ سَاالت پاسخ دّیذ: 15

ي ضکستِ سیّصَ تاىٌِّذٍستاى آٍسدُ است ٍ تُا اص غضٍِه تًَػش سا تگَی كِ صسّاست كِ پذسِ پاسُ است. دس ّش كیسِ ّضاس هثقال صَسِ» 

تي ضُثّْت ّاست. ٍ دس ّش سفشی ها سا اص ایي تیاسًذ تا غذقِ ای كِ خَاّین كشد حالل  لها ٍ تگذاختِ ٍ پاسُ كشدُ ٍ حالل تشِِ

 «تاضذ، اص ایي فشهایین. 

 چِ كسي است؟« پذس » الف( هٌظَس اص 

 ب( ًظش گَیٌذُ دستاسُ هالي كِ اص جٌگ تا كفاس تِ غٌیوت آٍسدُ تاضٌذ، چیست؟

75/0 

 هؼٌا کٌیذ:کٌایِ ّای هَجَد در ػثارت ّای زیر را  16

 ٍ صقلن اٍ سقوي هي كطیذ            الف( تشقذم اٍ قذهي هي كطیذ       

 ًِ اص تذتیش كاس آیذ ًِ اص سای                اگش تَفیق اٍ یک سَ ًْذ پایب( 

 دیذ تٌای صًذگي تش آب هي         سیخت اضکي    ج( ص سخساسش فشٍ هي

5/1 

، تا شوا در ایي آیٌِ، ًقش ّای دست کاری قذرت تٌواینرٍزکی چٌذ صثر کٌیذ تا هي تر ایي هشت خاک، » در هتي  17

 هٌظَر از قسوت هشخص شذُ چیست؟« تَقلوَى تیٌیذ.

25/0 

 تاتَجِ تِ هتي زیر، گفتِ ّای اتلیس درتارُ کذام تخش از ٍجَد اًساى است؟ 18

سْل تَد.كاس هطکل ایٌجاست.اگش ها سا آفتي سسذ اص ایي ضخع، اص ایي هَضع تَاًذ تَد ٍ اتلیس تا خَد گفت: ّشچِ دیذم، » 

 «اگش حق تعالي سا تا ایي قالة سشٍكاسی خَاّذ تَد، دس ایي هَضع تَاًذ تَد.

25/0 

  ج( قلوشٍ ادتي 

 را ًشاى دّیذ: « هشثِ،ٍ هشثِ تِ»در تیت زیر،  19

 دیذ ای دس خَاب هي تاصُخیال   دس آى سیواب گَى اهَاج دسیا
 

5/0 

 در کذام ٍاشُ تیت زیر، آرایِ استؼارُ تِ کار رفتِ است؟ آى ٍاشُ استؼارُ از چیست؟ 20

 «اص ایي سذّ سٍاى، دس دیذُ ضاُ            ص ّش هَجي ّضاساى ًیص هي سفت » 

5/0 

 5/0 شَد؟ ی جٌاس دیذُ هی آرایِّا  تیي کذام ٍاشُ« تخت جَاى یار ها، دادى جاى کار ها»در هصراع  21

 5/0 تخش هشخص شذُ در سرٍدُ زیر تیاًگر کارترد کذام آرایِ ادتی است؟ دلیل خَد را تٌَیسیذ. 22
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 تیذاسی صهاى سا تا هي تخَاى تِ فشیاد

 ٍس هشد خَاب ٍ خفتي،

 « سٍ سش تٌِ تِ تالیي، تٌْا هشا سّا كي» 

 ّا ٍصل کٌیذ:  ّای هَردًظر هقاتل آى ّای زیر را تِ آرایِ ّا ٍ ًَشتِ سرٍدُ 23

 ّا آسایِ هتي سشٍدُ ٍ ًَضتِ سدیف

 الف

 ب

 ج

 ّا جاسیست...... اص تْي سشضاس، جَتیاس لحظِ

 گشی صتاى كطیذًذ تیچاسگي ٍاس چَ دیذًذ            دس چاسُ

 تَاى ضٌیذ هحثّت اص ًفسن هي آى تلثلن كِ چَى كطن اص دل غفیش گشم        تَی

 كٌایِ

 آهیضی حس

  ًوا هتٌاقض

75/0 

 

 

 

 

 در تیت زیر آرایِ ایْام تٌاسة را پیذا کٌیذ. 24

 ًِ تیگاًِ تیواس خَسدش ًِ دٍست       چَ چٌگص سگ ٍ استخَاى هاًذ ٍ پَست.

25/0 

 جاّای خالی )هصراع یا تیت( را پر کٌیذ.  :حفظ شؼر 25

 آى سُ ٍ سفتفففاس ساالفففف( صاو چفففَ دیفففذ 

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

 ب( ضیخ تا چشاو ّوي گطفت گفشد ضفْش   

 ...............................................................گفتٌففذ 

 ج( ًفففادسُ كثکفففي تفففِ جوفففال توفففام 

 ّفففن حشكفففاتص هتٌاسفففة تفففِ ّفففن   

 

 سا  ّوفففففففففَاس ٍ آى سٍش ٍ جٌفففففففففثص 

 دس پففففي اٍ كففففشد تففففِ تقلیففففذ جففففای   

 كففض دیففَ ٍ دد هلففَلن ٍ اًسففاًن آسصٍسففت    

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

 ی فیفففففشٍصُ ففففففام ضفففففاّذ آى سٍضفففففِ

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

  

 

5/0 

 

1 

 

5/0 

 20 جوع ًوشُ 

 هراجؼِ ًوایذ. t.me/banksoalnokhbegan  داًش آهَز گراهی جْت هشاّذُ پاسخ تشریحی آزهَى تِ کاًال
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 فاسسي یاصدّن

 هتي پاسخ 

 تٌذ ج( گشدى ب( هکش ٍ ًاساستي )هکّاس ٍ تٌثل(  الف( هضُ، طعن  1

 قعش، ّش تٌای سفیع ج( هْذ ث( كجاٍُ )كِ تش ضتش تٌذًذ( ت( تُشًا، جَاى 

 تحیّش/ عضّت/ هزلّت/ خَاسی  2

 ب( هحشاب الف( فشٍگزاسی  3

 سعذی ; ًْاد                  طفل ; هتون  4

 خَضثختاًِ ; ًٍذی هشكة / گلستاى ; ًٍذی / پشتَقع ; هشكة 5

 هعطَفتذل/ خَیطاى تِ تشتیة: تْاء الذّیي 6

 چاّي دس ایي هسیش كٌذُ ضذُ تَد. 7

 ب  دٍ ّجا / ّجای اٍل : ظ+م+ظ            ّجای دٍم: ظ+م+ظ / ا / ت     /       ف   ء / ا / 8

 الف: كاّص            ب( افضایص 9

 الف( تضاد           ب( تضوي 10

 هحتشمهعٌای ًظن ٍ ًثش طثق ًظش دتیش  11

 الف( هیذاى ًثشد    ب: اسة جالل الذیي 12

 گضیٌِ )ت( ) هتَسل ضذُ( 13

 الف( آى: دسد)عطق(        14

 ب( اٍ: كعثِ)خذا(

 الف( سلطاى هحوَد غضًَی       15

 ب( هالي كِ اص ساُ غضٍ تا كفاس حاغل ضَد،حالل تشیي هال است.

 الف( تقلیذ كشدى      16

 ب( تشک كشدى ٍ كٌاس گزاضتي چیضی  

 ج( فاًي ٍ ًاپایذاس تَدى

 تا استفادُ اص قذست خَد تغییش ٍ تحَل ایجاد كشدى 17

 تشای اًساى(« دل » ٍ « قلة» تخص سٍحاًي ٍجَد اًساى) خلقت 18

 اهَاج دسیا ; هطثِ     /سیواب ; هطثِ تِ 19

 سذ سٍاى / سٍد سٌذ 20

 كاسجَاى ٍ جاى / یاس ٍ  21

 تضویي / تکشاس هػشاعي اص هَالًا است 22

 ( هتٌاقض ًوا / ب( كٌایِ / ج( حس آهیضیالف 23

 داسای ایْام تٌاسة« چٌگ»  24

 الف( تاص كطیذ اص سٍش خَیص پای  25
 «كِ یافت هي ًطَد، آًن آسصٍست آى»گفت:« / این ها ًطَد، جستِ  یافت هي»ب( گفتٌذ:

 ج( ّن خطَاتص هتقاسب تِ ّن

 

 

 


