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الف -زبان شناسی
1

« لَاػذ ٍاجی » ٍ « لَاػذ ًحَی » چیست؟

2

الگَی ّجایی « داًطوٌذ » سا تٌَیسیذ.

3

ػلّت غیش هوىي تَدى ٍاحذّای صتاًی صیش سا تٌَیسیذ.

1

آ; صاهت +هصَّت تلٌذ
هثال  :آداب

0/5

داب; صاهت+هصَّت تلٌذ+صاهت

1

الف -اهیش وثیش دٍلتی دتیشستاى
ب) داًص آهَص دس دسس خَاًذى وَضا ّستٌذ.
ج) اهشٍص تِ وجا هی سٍیذ؟ پاسخ « ضیطِ ضىستٌی است»
د) ًثش  ،ی  ،فاسس  ،اهشٍص ًَ ،ضتاس
4

وذام یه اص ٍاطُ ّای صیش تش اساس الگَی ّجایی « صاهت  +هصوَّت  +صواهت  +صواهت » سواختِ ًطوذُ
است؟ دلیل خَد سا روش وٌیذ.

الف) گفت

ب) پاسس

0/5

ج) فیض

د) اتش

ب -نگارش
1

ػثاست صیش سا ٍیشایص وٌیذ.

1

واّص تاسًذگی دس پاسسال گزضتِ  ،دس ووثَد هٌاتغ آب ّای تحت االسضی تی تأثیش ًیست.
2

وذام گضیٌِ تِ ٍیشایص ًیاص ًذاسد ؟

الف) آل تَیِ تغذاد سا فتح وشدُ ٍ خلیفِ سا تشوٌاس ٍ پسشش سا تِ جای اٍ تشگواسدًذ
ب) دسن َّیّت هَجَدات دضَاس است
ج) ّوِ طشح ّا دس جلسِ ی ضَسای هذیشاى هطشح ٍ تِ تصَیة سسیذ
د) ٌَّص هؼلَم ًیست چِ تؼذاد اص داًص آهَصاى ضاهل ایي طشح ضذُ اًذ

0/5

3

وذام گضیٌِ تِ ٍیشایص ًیاص داسد ؟

0/5

الف) تاصسساى تا ًظاست صحیح خَد تِ تشگضاسی هطلَب اًتخاتات ووه هی وٌٌذ
ب) تواضاچیاى پس اص دیذى تاتلَّایص تِ اٍ احسٌت گفتٌذ 
ج) گشیضی ًیست  ،تایذ خَد سا تا ضشایط تاصُ ٍفك دّی
د) پس اص ایي ّوِ سال ٌَّ ،ص دس خاًِ ی استیجاسی صًذگی هی وٌذ
4

« صًذگی ًاهِ » گًَِ ای اص ًَضتِ ّای  ...........................................است.

0/5

5

سٍش گشدآٍسی اطّالػات سا روش وٌیذ ( .سِ هَسد )

0/75

6

گًَِ ی تحمیمی ًتیجِ ی  ..................................است ٍ گًَِ ی تطشیحی تش اساس  ...................................است.

7

هَادّ طشح یه صًذگی ًاهِ سا تٌَیسیذ ( .سِ هَسد )

1
0/75

ج -دستور زبان
1

ػثاست « تْاس دس آثاس اسصش هٌذ خَیص  ،تِ هسایل اصلی سثه ضٌاسی ًثش ٍ ًظن فاسسوی پشداختوِ اسوت»
چٌذ تىَاط ٍ ٍاطُ است؟ ( ًَضتي تؼذاد وافی ًیست)

1

تىَاط :
ٍاطُ :
2

دس ػثاست ّای « واسّا ّشچِ دلیك تش  ،تْتش » ٍ « یاس ها ایي داسد ٍ آى ًیض ّن » دس ّشیه اص ایي ػثاست ّا
وذام جضء حزف ضذُ است؟ ایي حزف چِ لشیٌِ ای داسد؟

3

1

تاتَجِّ تِ ػثاست صیش ًَع ّشیه اص فؼل ّای ایي ػثاست سا اص ًظش ( سوادُ  ،پیطوًَذی ٍ هشووة ) هطوخ
وٌیذ.
« ضِص سٍص اص هاًذى ها دس تیطِ هی گزضت ٌّگام ظْش  ،آسام ٍ تی صذا تِ دسختی تىیوِ دادُ  ،دس اًذیطوِ
ای فشٍ سفتِ تَدین» .

1
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گًَِ ی هؤدّتاًِ ی « خَسدى » ٍ « آهذى » دستاسُ ی خَد ٍ هخاطة سا تٌَیسیذ.

ًَ 5ع فؼل اسن جوغ « واسٍاى » سا هطخّ

فؼل هفشد

1

0/5

وٌیذ.

فؼل هفشد یا جوغ 

فؼل جوغ

0/75

وٌیذ.

6

ًَع تىَاط ولوِ ی « اختشضٌاساى » سا هطخ

7

جولِ ی صیش سا تا گزسا وشدى فؼلطاى دٍتاسُ ًَیسی وٌیذ.

1

« دٍستن تا اتَتَس تِ ییالق سفت» .

ضذُ سا تٌَیسیذ « .حافظ  ،ضاػش تضسي ایشاى  ،ضْشت جْاًی داسد» .

8

ًمص لسوت هطخّ

9

ًَع ٍ ًمص ّای جولِ ی صیش سا تا سسن ًوَداس هطخ

وٌیذ.

0/5

1

« واس یؼٌی خلّالیّت ٍ ساصًذگی »

د -امال و بیاموزیم
1

وذام ٍاطُ ی هتطاتِ تشای تىویل ػثاست صیش دسست است؟

« ّوِ ی واسوٌاى  .......................اٍ سا تِ ایي همام تثشیه گفتٌذ ( » .اًتصاب
2

دس وذام یه اص ایي ولوات « اىِ» ًطاًِ ی جوغ ًیست؟ هؼٌی آى ّا سا تٌَیسیذ.
گیاّاى  ،تاهذاداى  ،هَشداى  ،گیالى

0/5
اًتساب) 
0/75

3

0/5

چِ ػاهلی دس ضؼش صیش هٌجش تِ « ضیَُ ی تالغی » ضذُ است؟
« تِ ضىَفِ ّا تِ تاساى  /تشساى سالم ها سا »

4

وذام یه اص ولوات صیش اص ًظش اهالیی ًاهطاتك است؟ تفاٍت آٍایی آى ّا سا هطخ

وٌیذ.

0/5

هٌاتغ  ،سٌثل  ،فتیلِ  ،دست تٌذ

5

اهالی وذام گشٍُ اص ولوات صیش ًادسست است؟ صحیح آى ّا سا تٌَیسیذً ( .وشُ ی هٌفی داسد)
ضْش فایك  /سَفََت آدهیاى  /تضشّع ٍ صاسی  /حِلیِ ی جووال  /تأهّول ٍ تفىّوش  /فوشاِ استیصوال /
سیاًت ٍ ًگْوذاسی  /حططوام دًیوا  /گواضوتِ ٍ هٌصوَب  /تشاػوت ٍ تیوضاسی  /تْضیوة ٍ تشتیوت /
تضشیة ٍ سخي چیٌی  /ضیَُ ٍ ًَصَك  /رّّاد ٍ ػطثّواد  /هؼوادل ٍ ّون طوشاص  /هْیوة ٍ ٍحطوتٌان /
فشاصت ٍ صیشوی

2

