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تارید أتحاٖ :

ػ صٙسِی (ػ زاٚطّة):
پای ٝتحصیّی :زٚاسزٓٞ

٘اْ ٘ٚاْ ذا٘ٛازٌی :

عٛاَ أتحاٖ زرط :فارسی

عاػت أتحاٖ :

٘اْ ٚاحسآٔٛسؽی :
عاَ تحصیّی :

رؽت: ٝ

ٚلت أتحاٖ 90:زلیمٝ
تؼسازتزي عٛاَ 2:
٘یاست ٝپاعرٙأ ٝزارز

تؼسا 25عٛاَ زر  4صفحٝ

رزیف

تارْ

لّٕزٚستا٘ی(ٕ٘7ز)ٜ
1

ٔؼٙی ٚاصٞ ٜای ٔؾرص ؽس ٜچیغت؟
ب)ٌؾاز ٜزعتی رااستٛعتاٖ  ٚپاِیش تیأٛس.

اِف)تاذان ػجیٗ آٔسٚاستان ػیاٖ ؽس
ج)ٞی ٖٛآرز اسزؽت صسوارٚاٖ

ت)ترٙس سیزاذٙس ٜتٛتزای ٔٗ ؽٕؾیزی اعت آذتٝ

ث)ٌفت استٟزغزأت جأ ٝات تیز ٖٚوٓٙ
2

1/5

ج)ٔ ٕٝٞی زا٘یٓ و ٝأپزاتٛری ر ْٚزِٚت ٔغتؼجُ تٛز

زرجّٕ ٝسیزاتتسا ٚاصٔ ٜحذٚف را تیاتیس عپظ ٘ٛع حذف رأؾرص وٙیس:
٘أ ٝتزازر تا ٔٗ ٕٞاٖ وززو ٝؽؼزٚچ ًٙرٚزوی تا أیزعأا٘ی

0/5

تاتٛج ٝت ٝایٗ جّٕٛٔ ٝارز ذٛاعت ٝؽس ٜرا تیاتیس:
3

چؾٕ ٝآتی ت ٝعی ٝٙوٛیز،عزاسیزٔی ؽٛز ٚاسزَ اري ٔشیٙاٖ عزتزٔی زارز.
اِف – جٕالت ٕٞپای ٝیا ٚاتغت ٝرأؾرص وٙیس.

1/5

ب -یه ٚاتغتٛ٘ ٚ ٝع آٖ را تٛٙیغیس.
ج –سٔاٖ زلیك فؼُ جّٕ ٝا َٚرا ٔؾرص وٙیس.
٘مؼ زعتٛری ٚاصٞ ٜای ٔؾرص ؽس ٜچیغت؟
4

اِف -زریه جاز ٜذّٛت رٍٞذری ت٘ ٗٔ ٝشزیه ٔی ؽٛز .
ب -ػؾك جاٚزا٘ی ٕٛٞارٔ ٜؼؾٛق را جٛاٖ ٔی تیٙس.
وارتزز"اٖ" زر ٚاصٞ ٜای سیز تز چٔ ٝفٟٔٛی زالِت زارز؟

5

0/5

اِف – ذاٚراٖ

ب -ؽأٍاٞاٖ

0/5

٘مؼ ٞای تثؼی را زر اتیات سیز تیاتیس.
6

اِف -تٙس ٜحّم ٝتٌٛ ٝػ ار ٘ٛٙاسی تزٚز

ِطف وٗ ِطف و ٝتیٍا٘ ٝؽٛز حّم ٝتٌٛ ٝػ

0/5

ب٘ -اٌٟاٖ اٍ٘ارتزِة آٖ چا ٜعای ٝای را زیس .ا ٚؽغاز آٖ ٘ا تزازر تٛز.
تاوساْ رٚػ ٞا ٔی تٛاٖ تٔ ٝؼٙای "ا٘سیؾ "ٝزر تیت ٞای سیز پی تزز؟

7

اِف -غالْ ػؾك ؽ ٛا٘سیؾ ٝایٗ اعت

 ٕٝٞصاحثسالٖ را پیؾ ٝایٗ اعت

ب -چٛؽة تیزٌ ٜززز ؽثیر ٖٛوٙیٓ

سزَ تزط  ٚا٘سیؾ ٝتیز ٖٚوٙیٓ
ازأ ٝعٛاالت زر صفح ٝزْٚ

0/5

8

امالی صحیح کلمات را ازبیه ياژٌ َای داخل کماوک اوتخاب کىیذ:
الفَ -یچ تًان داوسته کٍ فریذين کٍ گىج ي ملک ي(ََشَم – حَشَم)وذاشت چگًوٍ مملکت بر اي مقررشذ؟

0/75

بٌ -فت تایس (ٞس -حس)س٘س ٞؾیارٔززْ ٔغت را
اسیٗ ت( ًٙذار – ذٛار)اعت اٌز تٍذرْ.

ج – اٌزو ٜٛآتؼ تٛز تغپزْ

زرٔتٗ سیز عٚ ٝاص ٜی ٘ازرعت تیاتیس  ٚزرعت آٟ٘ا را تٛٙیغیس.
9

اِف  -پیزٔزز زَ ذٛؽی زیٍزی ٘ساؽت  .رٚسٚؽة تافرزٔٚثاحات تاؽازی ٚغزٚرت ٝتصسیمٓ ٔیٍٙزیغت .
ب -زای ٝاتزتٟاری را فزٔٛز ٜتا تٙات ٘ثات زرٟٔس سٔیٗ تپزٚرزٚترٓ ذزٔایی رات ٝتزتیتؼ ٘رُ تاصك ٌززا٘س.ٜ
ج – تا زرز ٚ ٚرْ فز٘ٚؾیٙس

0/75

وافٛرتزآٖ سٔازوزز٘س

لّٕزٚازتی(ٕ٘5ز)ٜ
10

آرایٞ ٝای ذٛاعت ٝؽس ٜزر ٞز تیت را ٔؾرص وٙیس.
اِف -زَ ٌزٔی ٚزْ عززی ٔا تٛزوٌ ٝاٞی
ب -تزوٗ ستٗ ایٗ تٙا و ٝتایس

0/5

ٔززاز ٌٔٚ ٝا ٜزی اػ ٘اْ ٟ٘از٘س (تضاز)
اسریؾ ٝتٙای ظّٓ افىٙس (تؾثی)ٝ

اتیات رزیف" اِف" ت ٝوساْ آرای ٝاس رزیف "ب" تؼّك زارز (.تٛج : ٝزر رزیف ب یه ٔٛرز اضافٔ ٝی تاؽس ) .
رزیف

11

اِف

1

تاچؾٓ تؾز٘ثیٙست رٚی  /تٟٙفت ٝت ٝاتزچٟززَ تٙس

2

اصزارٞای ٔٗ و ٝتٛی اِتٕاط ٔی زاز ػالثت ؽٕا را ٔتماػسوزز.
/

پززٞ ٜایؼ پززٞ ٜای ٔا زریس

3

٘ی حزیف ٞزو ٝاسیاری تزیس

4

ل ٜٟٛذاٌ٘ ٝزْ ٚرٚؽٗ تٛز ٕٞچ ٖٛؽزْ .

ب
جٙاط
ایٟاْ
حغٗ تؼّیُ

1

حظ آٔیشی
ِف ٘ٚؾز

ٔفاٞیٓ وٙایات ٔؾرص ؽس ٜرا تٛٙیغیس.
12

اِف -چٛذٛاٞی و ٝپیساوٙی ٌفت ٌٛٚی

تثایس سزٖ ع ًٙرا تز عثٛی

0/5

ب -حاالزیٍززرذٛػ ستا٘ی ٚحزافی ٚؽٛذی ٘ٛن جٕغ را چیس ٜتٛز.
زرایٗ جٕالت "ٛٞا  ٌُٚعزخ" ٕ٘از چ ٝچیشٞایی ٞغتٙس؟

13

٘اٖ را اس ٔٗ تٍیزاٌزٔی ذٛاٞی ٛٞ /ا را اسٔٗ تٍیزأا  /ذٙس ٜات را ٘ ٌُ / ٝعزخ را اسٔٗ ٍٔیز.
ػثارت سیز یازآٚروساْ ٔثُ اعت؟

14

اس تیٓ ػمزب جزار ٜزٔٛوزاعی لزٖ تیغتٓ ٘اچار ؽس ٜتٔ ٝارغاؽیۀ حىٔٛت عزٞ ًٙٞا پٙا ٜتثزز.

0/5
0/5

ؽؼزحفظی:
جاٞای ذاِی راوأُ وٙیس:
15

اِف – ت ٛتٛزْ وززی اس................

فسای ٘اْ ت ٛتٛز ٘ ٚثٛزْ ٔی ٟٗای ٔیٟٗ

بِ -ثزیش س٘سٌی اعت ٘فظ ٞای آذزت

..............ت ٝآغٛػ ت ٛپٙاٜ
ازأ ٝعٛاالت زر صفح ٝعْٛ

0/5

ٔٛارزصحیح ٚغّط رأؾرص وٙیس ؟

16

اِف –تا ویٕیای ػؾك تیاتی  ٚسرؽٛی

زعت اس ٔظ ٚجٛز چٔ ٛززاٖ ر ٜتؾٛی زرعت

ب -تٙیاز ٞغتی ت ٛچ ٛسیزٚستزؽٛز

زر زَ ٔسارٞیچ و ٝسیزٚستزؽٛی

زرعت

٘ازرعت

ج – تاسآ و ٝزرٛٞایت ذأٛؽی جٓ٘ٛٙ

فزیازٞا تزاٍ٘یرت اسع ًٙوٞٛغاراٖ

زرعت

٘ازرعت

تٙیس ٜیازتٛزرتارٚپٛزْ ٔی ٟٗای ٔیٟٗ

زرعت

٘ازرعت

ت– تٛز ِثزیشاسػؾمت ٚجٛزْ ٔی ٟٗای ٔیٟٗ
17

٘ازرعت

1

0/5

تیت سیز را وأُ وٙیس .
یه وزتال ؽى ٜٛتٟ٘................ ٝفت ٝاعت  /ای ٔ...............جغٓ ٌٛزاَ لتٍّاٜ

لّٕزٚفىزی (ٕ٘8ز)ٜ
ٔؼٙای ػثارات سیزرا ت٘ ٝثز رٚاٖ تٛٙیغیس.
اِفٚ -ظیف ٝرٚسی ت ٝذطای ٔٙىز٘ثزز.
18

ب -ػؾك آتؼ اعتٞ ،زجاو ٝتاؽس جش ا ٚرذت ،زیٍزی ٟ٘ٙس.
ج -زٚز ٛٙٞس  ٓٞاس وٙس ٜتّٙس ٔی ؽٛز.
تٔ -ز ستاٖ را ٔؾتزی جشٌٛػ ٘یغت.
ث -یىی اس حضّار و ٝوثّاز ٜی ؽؼز ٚازب ٔی وؾیس تغیار ٔحظٛظ ٌززیس ٜتٛز
ج -یىی تاسی ای تز٘ؾغت ٝعیا. ٜ

0/5
0/5
0/5
0/5
0/75
0/5
0/25
0/5

چ – س اؽه ٚیزاٖ وٙؼ آٖ ذا٘ ٝو ٝتیت اِحشٖ اعت.
حِّٔ -ه ایٙجا تایست زر تاذتٗ
19

زرػثارات سیزٔٙظٛراس ٚاصٞ ٜای ٔؾرص ؽس ٜچیغت؟
اِف-تا ؽیزعپٟزتغت ٝپیٕاٖ

تا اذتزعؼسوزز ٜپی٘ٛس

بٞ -زو ٝجش ٔاٞی س آتؼ عیزؽس

ٞزو ٝتی رٚسی اعت رٚسػ زیزؽس

ج -آٖ جا زرآٖ تزسخ عزز زروٛچٞ ٝای غٓ ٚزرز
تٚ -سیٗ زذتزؽاٞ ٜأاٚراٖ
20

1

غیزاسؽة آیا چٔ ٝی زیس چؾٕاٖ تارٔٗ ٚتٛ

پزا٘سیؾٌ ٝؾتی ت ٝزیٍزوزاٖ

ٔفٔ ْٟٛؾتزن اتیات سیز چیغت؟
اِف -تا ایٗ ٘غیٓ عحزذیش تزذیش اٌزجاٖ عپززیٓ
ب -سذٛرؽیس ٚاسآب ٚاس تاز ٚذان

زرتاؽ ٔی ٔا٘س ای زٚعت ٌُ یازٌارٔٗ ٚتٛ

0/5

ٍ٘ززز تث٘ ٝاْ ٌٚفتار پان

تیت سیز یازآٚروساْ ٚازی ػزفاٖ اعت؟
21

چؾٓ تٍؾا تٌّ ٝغتاٖ  ٚتثیٗ
اِف – ٔؼزفت

22

0/25

جّ ٜٛآب صاف زرٌُ ٚذار
ج -اعتغٙا

ب -تٛحیس

ت – ػؾك

تا تٛج ٝت ٝػثارات سیز اس زرط" ذٛاٖ ٞؾتٓ " منظور از" قصه درد " چیست؟
لص ٝاعت ایٗ ،لص،ٝآری لص ٝزرز اعت  /ؽؼز ٘یغت /ایٗ ػیار ٟٔز ٚویٗ ٔزز ٘ ٚأزز اعت

23

0/5

ٔصزع ز ْٚایٗ تیت ت ٝچ ٝوغا٘ی اؽار ٜزارز؟
ٕٞت اس تاز عحزٔی طّثٓ ٌز تثزز

ذثزاسٔٗ ت ٝرفیمی و ٝت ٝطزف چٕٗ اعت
ازأ ٝعٛاالت زر صفح ٝچٟارْ

0/5

24

زرػثارت "ذٙس ٜات را ٔی ذٛا ٓٞچٌّ ٖٛی و ٝزرا٘تظارػ تٛزْ  ٌُ.آتی  ٌُ،عزخِ وؾٛرْ ؤ ٝزا ٔی ذٛا٘س"

0/5

ٔٙظٛراسٌُ آتی ٚعزخ چیغت؟

زرعتی ٘ٚازرعتی ٔٛارز سیز را ٔؾرص وٙیس .
اِف -آٖ تاؽ پزاسٌُ ٞای رٍ٘یٗ ؽؼزٚذیاَ زرعٕ ْٛعزز ایٗ ػمُ تی زرز  ٚتی زَ پضٔزز.
25

تیاٍ٘زتغاٚی ػمُ ٚاحغاط
ب -آییٗ طزیك اس٘فظ پیزٔغاٖ یافت
تیاٍ٘زإٞیت ایثار
ج – رٚی ٞا چ ٖٛسیٗ تیاتاٖ زروٙٙس
زرٔف ْٟٛاتحازٚیٍاٍ٘ی

زرعت

٘ازرعت

0/75

آٖ ذضزو ٝفزذٙس ٜپی اػ ٘اْ ٟ٘از٘س .
زرعت

٘ازرعت

جّٕ ٝعزاس یه ٌزیثاٖ تزوٙٙس
زرعت

٘ازرعت

جمع
ومرات
20

مًفق باشیذ
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