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سؤاالت

الف) زبان شناسی  4( :نمره)
 -1کَچکتزٗي ٍ تشرگ تزٗي ٍاحذ ستاى چ٘غت ؟ ()0/5
کَچک تزٗي :

تشرگ تزٗي:

 .2چزا الگَٕ ّداٖٗ « صاهت  +هصَّت  +هصَّت  +صاهت » غلط هٖ تاؽذ ؟ ()0/5
 -3در گزٍُ اعوٖ « اٗي خغزاف٘إ ًقؾِ » کذام ٗک اس قَاػذ تزک٘ة رػاٗت ًؾذُ اعت ؟ آى را تِ گًَِ إ تٌَٗغ٘ذ کِ درعت
تاؽذ)0/5(.
« -4خَٗؾتي» دارإ چٌذ تکَاص اعت؟  ٍ .............................چٌذ ٍاج دارد؟ ّ .........................دإ اٍّل اٗي کلوِ را تِ صَرت
الگَّاٖٗ تٌَٗغ٘ذ ؟ ()0/75
 -5تزإ ّز هَرد کذاه٘ک اس ٍضؼّ٘ت ّإ چْار گاًِ در گذر سهاى اتّفاق افتادُ اعت ؟()0/5
عپز

عَفار

 -6صَرت کاهل عز ٍاصُ ٕ « ًْاخا » را تٌَٗغ٘ذ)0/25(.
 -7چزا تکَاص « ° °
پچؼ» در فارعٖ هؼاصز قاتل عاختي ً٘غت ؟()0/5

 -8تا اعتفادُ اس رٍػ خاًؾ٘ي عاسٕ  ،خولِ ٕ « ک٘فن تا دل خَؽٖ هذادػ را تزاؽ٘ذ» را تاس عاسٕ کٌ٘ذ تا تِ خولِ ٕ ػادٕ
هؼٌا دار تثذٗل ؽَد )0/5(.
2

دستور 8( :نمره)
 -1عِ گزٍُ عاسًذُ ٕ خوالت را تٌَٗغ٘ذ )0/75( :
 -2در خولِ ٕ «کَدک در پٖ تالػ هغتوز تِ ًتاٗح هطلَب دعت هٖ ٗاتذ» ّغتِٕ گشارُ کذام اعت؟ ....................................
ًَع ٍ سهاى فؼل را تٌَٗغ٘ذ )./75( .
 -3در ػثارت سٗز دٍ تکَاص ٍاتغتِ را هؾخص کٌ٘ذ )0/5( :
توام ًگزاًٖ ام تا پٖ تزدى تِ اٗي قضاٗا تز طزف ؽذ .
 -4کذام ٗک اس خولِ ّإ « عالم  -هزحوت ؽوا سٗاد » خولٔ اعتثٌاٖٗ دٍ خشئٖ تٖ فؼل اعت ؟ ()0/5
 -5خولِ ٕ « َّا عزد گزدٗذ » را تا افشٍدى تکَاص عثثٖ ٗا گذرا عاس تِ ٗک خولٔچْار خشئٖ تثذٗل کٌ٘ذ ٍ ارکاى خولِ را
هؾخص کٌ٘ذ )1( .
 -6حزف اضافِ ٕ کذام هصذر تا تقِّ٘ فزق دارد ؟ « پزع٘ذى – خزٗذى -کاعتي – فزٍختي »()0/5
صفحِٕ  1اس 3

ّ -7ز کذام اس فؼل ّإ سٗز را اس ًظز ٍٗضگٖ گذر ( تِ هفؼَل – هغٌذ – هتون) هؾخص کٌ٘ذ)0/75( .
دٍختِ ًوٖ ؽذ

هٖ تزع٘ذم

هٖ ًؾاًذٗن

 -8اس « ؽٌ٘ذى » در اٍّل ؽخص خوغ  ،هضارع التشاهٖ ٍ هغتوز تغاسٗذ )0/75(.
 -9ؽکل گذرإ هصذرّإ « افتادى – آهذى » را تٌَٗغ٘ذ )0/5( .
 -10چزا در ّز کذام اس هَارد سٗز حذف ًْاد خذا اهکاى پذٗز ًوٖ تاؽذ ؟()1
 هي ًِ کظ دٗگز اٗي هَضَع را گفتِ تَدم . هي ت٘چارُ تاٗذ تِ تٌْاٖٗ اٗي کار را اًدام دّن . -11گًَِ ٕ هؤدتاًِ ٕ « گفتي » در تارٓ خَد چ٘غت ؟ ()0/5
 -12تزإ ّز ٗک اس خولِ ّا ؽٌاعٔ هٌاعة ت٘اٍرٗذ )0/5( :
 تاٍسػ تاد گل ّا تِ رقص ( در هٖ آٗذ  /در هٖ آٌٗذ )3

ّز ٗک اس تچِّ ّا تِ گَ ؽِ إ ( رفت  /رفتٌذ )

نگارش 5( :نمره)
ّ -1ز ٗک اس هَارد سٗز خشء کذام ٗک اس ٍٗزاٗؼ ّا (فٌّٖ ٗا ستاًٖ) اعت ؟ ()0/5
 رػاٗت ػالهات ًگارؽٖ پزّ٘ش اس کارتزد کلوات فارعٖ عزُ تا تٌَٗي -2ػثارات سٗز را ٍٗزاٗؼ ستاًٖ کٌ٘ذ )2( :
 ً٘زٍّإ اًتظاهٖ عارق را دعتگ٘ز ٍ تِ سًذاى تزدًذ. ت٘وار اس ضؼف ٍ کن خًَٖ تغ٘ار تز خَردار اعت. ًتاٗدٖ کِ اهزٍس تِ دعت آهذ را گشارػ هٖ کٌن . دٗذگاُ اٍ اس دٗذگاُ رٍاى ؽٌاعاى هتفاٍت اعت . اًدام دٌّذُ گاى اٗي پزٍصُ تاٗذ خزئت رٗغک کزدى را داؽتِ تاؽٌذ . -3ؽکل درعت اهالٖٗ ًگارؽٖ کلوات سٗز را اًتخاب کٌ٘ذ )0/5( :
عپاط گشار  /عپاط گذار

اسدحام/اسدّام

 -4ت٘ت سٗز را تا خا تِ خاٖٗ هختصز تِ ًثز تاسگزداًٖ کٌ٘ذ )0/5( :
 هي اس رٍٗ٘ذى خار عز دَٗار داًغتن  /کِ ًاکظ کظ ًوٖ گزدد تذٗي تاال ًؾٌٖ٘ ّا .ًَ -5ع ًگارػ ًَؽتٔ سٗز ( تؾزٗحٖ – تحل٘لٖ ٗا تحق٘قٖ ) را تٌَٗغ٘ذ )0/5( .
« هذرعِ دٍ طثقِ تَد ٍ ًَعاس تَد ٍ در داهٌِ ٕ کَُ تٌْا افتادُ تَد ٍ آفتاب رٍ تَد ٗ .ک فزٌّگ دٍعت ،ػوارتؼ را ٍعط
سه٘ي ّإ خَدػ عاختِ تَد» .
 -6ػام تزٗي ٍ راٗح تزٗي راُ تؾزٗح چ٘غت ؟ ()0/5
 -7تزإ ّز هَرد خَاب کَتاُ دّ٘ذ )0/5( :
 کذام ػاهل ٌّگام تَص٘ف هوکي اعت ًَٗغٌذُ را اس ٍاقؼّ٘ت دٍر عاسد؟ -رػاٗت کذام ػاهل در ًَؽتي سًذگٖ ًاهِ تِ ٗک سًذگٖ ًاهِ اػتثار هٖ تخؾذ ؟

صفحِٕ  2اس 3

4

امال و بیاموزیم  3( :نمره)
 -1کلوات «ّن آٍا» چگًَِ کلواتٖ ّغتٌذ؟ تا هثال تَض٘ح دّ٘ذ)0/5(.
 -2تزإ ؽکل ّوشُ (أ) ٗک هثال تزإ ّوشٓ ه٘اًٖ تٌَٗغ٘ذ)0/25(.
 -3در گزٍُ کلوات سٗز عِ غلط اهالٖٗ پ٘ذا کزدُ ٍ درعتؼ را تٌَٗغ٘ذ )0/75( :
گواؽتِ ٍ هٌغَب -چاق ٍ عو٘ي -ض٘ؼتک ّالل -خَال٘گز درتارً -ؼوت ٍ هَّثت -ادارٓ هطثَع
 -4ؽکل درعت ّوشُ را در کلوِ( ط  /ء  /ال ) تٌَٗغ٘ذ)0/25( .
 -5صاهت ه٘اًدٖ در « تزؽ٘دات» چ٘غت ؟ ()0/25
 -6پغًَذ « اى » در « تاهذاداى » چ٘غت ؟ ()0/25
 -7خولِ را اصالح کٌ٘ذ ( :ها در هٌشل اعتدارُإ سًذگٖ هٖ کٌ٘ن )0/25( ).
 -8خولٔ تالغٖ « تشرگ هزدٕ تَد خَاخِ ًظام الولک» را تِ خولِ إ ػادٕ تثذٗل کٌ٘ذ)0/25( .
 -9در کذام خولِ پ٘ؼ اس تکَاص پاٗاًٖ رػاٗت فاصلِ ٕ ه٘اى ٍاصُ إ السم اعت ؟ ()0/25
 حغ٘ي تزإ دٗذى هي آهذُ تَد -اٍ تزإ هصاحثِ آهادُ تَد

موفق باشیذ.

صفحِٕ  3اس 3

پاسخنامه

الف) ستاىؽٌاعٖ:
بشرگتزیي :جولِی هستقل

 -1کَچکتزیيٍ :اج

 -2چَى در ّز ّجا دٍ هصَّت در کٌار ّن ًویآیذ ٍ قاعذُی ٍاجیاش غلظ است.
ّ -3وٌطیٌی ـ ایي جغزافیای ًقطِ
خ ی ش (ظ  +م  +ظ)

 -4یک تکَاص ـ ٍ 6اج

 -5پسز :حفؼ هعٌای قذین ٍ پذیزفتي هعٌای جذیذ

سَفار :حذف ضذُ ٍ هتزٍک

ً -6یزٍی َّایی ارتص جوَْری اسالهی ایزاى
 -7چَى هابیي (چ) ٍ (ش) کِ ٍاجگاُ هطتزک دارًذ ّیچ هصَّتی ًیاهذُ ٍ قاعذُی ٍاجی رعایت ًطذُ است.
 -8دٍستن با دلخَضی ...
ب) دعتَر:
 -1گزٍُ اسوی ـ فعلی ـ قیذی
 -2دست هییابذ ـ هضارع اخباری
 -3اى ـ ی در ًگزاًی یا ــ ى در بزدى
 -4هزحوت ضوا سیاد
 -5باراى َّا را سزد گزداًیذ.

َ َ

ًْاد هفعَل هسٌذ فعل

 -6فزٍختي
هیًطاًذین :گذرا بِ هفعَل
 -7دٍختِ ًویضذ :گذرا بِ هسٌذ
دارین هیضٌَین :هضارع هستوز
 -8بطٌَین :هضارع التشاهی
 -9اًذاختي ـ آٍردى
چَى با تأکیذ ّوزاُ است.
 -10هي ًِ کس ...
چَى با ٍابستِ ّوزاُ است.
هي بیچارُ ...
 -11عزض کزدى ـ بِ عزض رساًذى
 -12در هیآیٌذ ـ رفت ٍ رفتٌذ (ّز دٍ درست است).

هیتزسیذم :گذرا بِ هتوّن

ج) ًگارػ:
ـ پزّیش اس کاربزد  :...سباًی
 -1رعایت عالهات :فٌّی
ً -2یزٍّای اًتظاهی سارق را دستگیز کزدًذ ٍ بِ سًذاى بزدًذ.
بیوار ضعف ٍ کنخًَی دارد.
ًتایجی را کِ اهزٍس بِ دست آهذ گشارش هیکٌن.
دیذگاُ اٍ با دیذگاُ رٍاىضٌاساى هتفاٍت است.
اجزاکٌٌذگاى ایي عزح بایذ جزئت کٌٌذ کِ خغز بپذیزًذ / .جزئت خغزپذیزی داضتِ باضٌذ.
 -3سپاسگشار ـ اسدحام
 -4هي اس رٍیص خار سز دیَار فْویذم کِ اًساى پست با ایي تکبّزّا بِ هقام باال ًوی رسذ.
 -5تطزیحی
 -6عزح پزسصّای گًَاگَى دربارُی ابعاد هختلف یک چیش یا یک تي.

 -7اغزاق ٍ بشرگًوایی
اهاًت ٍ دقّت ًَیسٌذُ
د) اهال ٍ ت٘اهَسٗن:
 -1کلواتی کِ ضکل تلفؼ آًاى ضبیِ بِ ّن است ٍ اس لحاػ اهالیی فزق دارًذ :حیات  /حیاط (یا ّز هثال درست دیگز)
 -2رأس (یا ّز هثال دیگز)
 -3گواضتِ ٍ هٌصَب ـ حالل ـ هتبَع
 -4سؤال
 -5ج
 -6سهاى
 -7استیجاری
 -8خَاجًِظامالولک هزد بشرگی بَد.
 -9اٍ بزای هصاحبِ آهادُ بَد.

