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محل مهر یا امضاء مدیر

الف) هعٌٖ ات٘ات ٍ عثارات سٗز را تِ ًثز رٍاى تٌَٗس٘ذً 6( .وزُ )
0/25

ّ ًِ -1زگش تزاًسٗطن اس پازضاُ

1

ً -2وٖزاًست زر کجا رٗطِ تسٍاًس.

0/25

 -3ض٘د تَػثساهلل تطکست ٍ تا ذَٗص رس٘س.

0/5

ّ -4وِ تال٘اى قزآى ٍ سحزکَضاى زر ػثازت تَزًس.

0/5

 -5تگفت آضفتِ اس هِ زٍر تْتز

0/5

 - 6زستن ًساز قَّت رفتي تِ پ٘ص زٍست
 -7هکي کارٕ کِ تز پا سٌگت آَٗ

چٌسٕ تِ پإ رفتن ٍ چٌسٕ تِ سز ضسم

0/75

جْاى تا اٗي فزاذٖ تٌگت آَٗ

0/5

 -8هگز اضک سِ٘رٍساى تِ استحکام کاخ پَضالٖ جثّاراى تِ سُرزُ ًوًٖگزز؟
 -9هْ٘ي هْزٍرساى کِ آسازُاًس

0/5

تزٗشًس اس زام جاى تارّا

0/5

 -10تا کٖ هِٖ صثَح ٍ ضکزذَاب تاهساز؟

ّط٘ار گززّ ،اى! کِ گذضت اذت٘ار ػوز

 -11هحزم اٗي َّش جش تَّٖش ً٘ست

هز ستاى را هطتزٕ جش گَش ً٘ست

0/75
1

ب ) هعٌٖ ٍاصُّإ هطخّص ضذُ را تٌَٗس٘ذ ً1(.وزُ )
 - 2تسٍ گفت هْتز تِ رٍٕ زصم

 -1ه٘اى ذ٘وِّا زر تْجّس فزٍ رفتٌس.
2

َّ -4شار آٍرز ًغش گفتارّا

 -3اٗي پ٘ز سًسٗق آهس.

ج ) خَد آسهاٖٗ(ً 3وزُ )
 - 1تا تَجِّ تِ ت٘ت«پزستص تِ هستٖ است زر ک٘ص هْز /تزٍىاًس سٗي جزگِ ّط٘ارّا» تِ ًظز ضاػز «کوال پزستص» زر چ٘ست؟
 -2زر رتاػٖ سٗز ه٘اى «غن» زر هصزاع اٍّل ٍ هصزاع چْارم چِ تفاٍت هؼٌاٖٗ ٍجَز زارز؟
0/25

3

«اًـذر دل تٍٖفــا غن ٍ هاتن تـاد

آى را کِ ٍفا ً٘ست س عالن کن تاد

دٗذٕ کِ هزا ّ٘چ کسٖ ٗاد ًکزد

جش غن کِ ّشار آفزٗي تز غن تاد»

0/5

 -3هصزاع زٍم اٗي ت٘ت کسام ضزبالوثل را تِ ٗاز هٖآٍرز؟
«تثارٗذ صالِ س اتز س٘اُ

0/25

کسٖ را ًثُذ تز سه٘ي جاٗگاُ»

 -4زر ت٘ت سٗز هزجغ «اٗي» چ٘ست؟
«تگفت اٍ آىِ هي ضذ سٍ هکي ٗاد

0/25

تگفت اٗي کٖ کٌذ ت٘چارُ فزّاد؟»
ادامه ی سواالت

0/5

 -5زر ت٘ت سٗز هقصَز اس « اس ذَز تِ زر ضسم» چ٘ست؟ هٌظَر هصزاع زٍم را تٌَٗس٘س.
« اس در درآهذٕ ٍ هي اس خَد تِ در ضذم
 -6ت٘ت «اگز در دٗذٓ هجٌَى ًطٌٖ٘

گَٖٗ اس اٗي جْاى تِ جْاى دگز ضذم»

تِ غ٘ز اس خَتٖ ل٘لٖ ًثٌٖ٘» چِ هفَْهٖ را زر تز زارز؟

0/5

 -7هٌظَر اس «ضاتاش تْارٕ» زر ت٘ت سٗز چ٘ست؟ «داهاىِ گلطي» چِ ًَع اضافِإ است؟
«تْاراى کِ ضاتاش رٗشد تْار

0/5

تِ داهاى گلطي س رگثارّا»

 -8هؼٌٖ کلؤ «تْار» را زر ت٘ت سٗز تٌَٗس٘س.
«إ خزّم اس فزٍغ رُخت اللِسار عوز

0/25

تاسآ کِ رٗخت تٖ گل رٍٗت تْار عوز»

د -درک هطلة (ً4وزُ )
 -1تا تَجِّ تِ ضؼزّ« :ز کِ جش هاّٖ س آتص س٘ز ضذ
در ً٘اتذ حــال پختِ ّ٘چ خــام

ّز کِ تٖ رٍسٕ است رٍسش دٗز ضذ
پس سخـي کـَتاُ تاٗــذ ٍ ،السّالم»

0/5

الف) هٌظَر اس«هاّٖ» ٍ «آب» چ٘ست؟
ب) هفَْم «دٗز ضذى رٍس» را تٌَٗس٘س.

0/25

ج) هؼٌإ ًوازٗي «پختِ» ٍ «خام» را ت٘اى کٌ٘س.
0/5

 -2ت٘ت سٗز زرتارٓ ک٘ست ٍ ًاظز تز کسام ٗک اس صفات اٍست؟
ضکست اًذر آٍرد ٍ تزگطت کار»

«هٌٖ چَى تپَ٘ست تا کزدگار

0/5

 -3ت٘ت« ًاسپزٍرد تٌعّن ًثزد راُ تِ دٍست عاضقٖ ضَ٘ٓ رًذاى تالکص تاضذ» تا کسام ت٘ت قزاتت هفَْهٖ زارز؟هفَْم آى را ت٘اى کٌ٘س.
الف)تِ ضادٕ ٍ آساٗص ٍ خَاب ٍ خَر
4

0/5

ًذارًذ کــارٕ دلافگــارّــا
چِ گلّإ رًگ٘ي تِ جَتارّا

ب)تِ خـــَى خــَد آغطتِ ٍ رفتِاًذ

0/5

 -4هفَْم هطتزک ه٘اى زٍ ت٘ت سٗز را تٌَٗس٘س.
«تَ سٌٖ کزدم ًذاًستن ّوٖ

کش کط٘ذى تٌگتز گزدد کوٌذ»

« در دامِ غوت چَ هزغ ٍحطٖ

هٖپ٘چن ٍ سخت هٖضَد دام »

0/5

0/25

 -5زرت٘ت سٗز کسام ػثارت کٌاٖٗ زر هؼٌإ «رس٘ذى تِ ٍاالتزٗي هزتثٔ عطك» تِ کاررفتِ است؟
هْزم تِ جاى رس٘ذ ٍ تِ عَّ٘ق تز ضذم»

«چَى ضثٌن اٍفتادُ تُذم پ٘ص آفتاب

0/5

 -6هصزاع «سزٍد عطك س هزغاى تَستاى ضٌَ» کسام هفَْم ػزفاًٖ را ت٘اى هٖکٌس؟
 -7هؼاًٖ«گذارِ عوز» را زر هصزاع زٍم ت٘ت سٗز تَض٘ح زّ٘س.
«دٕ در گذار تَد ٍ ًظز سَٕ ها ًکزد

تٖچارُ دل ،کِ ّ٘چ ًذٗذ اس گذار عوز»
ّــ) آراِّٗا ٍ ًکات تالغٖ ( ً2وزُ )

 -1اْٗام هَجَز زر ت٘ت سٗز را هطرّص کٌ٘س ٍ هؼاًٖ آى را تٌَٗس٘س.
5

«پ٘اپٖ تکص جام ٍ سزگزم تاش

0/5

تْل گز تگ٘زًذ ت٘کارّا»

-2زر ت٘ت سٗز زٍ آراٗٔ غ٘ز تکزارٕ ت٘ات٘س ٍ تٌَٗس٘س.

ادامه ی سواالت

«آتص است اٗي تاًگ ًإ ٍ ً٘ست تاد

ّز کِ اٗي آتص ًذارد ً٘ست تاد»
0/5

 -3زر ت٘ت سٗز استؼارُ ٍ تطثِ٘ را هطرّص کٌ٘س.
اکس٘ز عطك تز هِسَن افتاد ٍ سر ضذم»

«گٌَٗذ رٍٕ سزخ تَ سعذٕ کِ سرد کزد

0/5

 -4آراٗٔ حسي تؼل٘ل را زر ت٘ت سٗز تَض٘ح زّ٘س.
«در ّز طزف س خ٘ل حَادث ،کو٘يگْٖ است

0/5

ساى رٍ ،عٌاىگسستِ دٍاًَذ سَار عوز»

ٍ ) تارٗخ ادتّ٘ات ٍ درآهذّا (ً2وزُ )
ٗ -1ک ًوًَِ حواسٔ هٌثَر هؼزّفٖ کٌ٘س.
0/25

ً -2ام پسٗسآٍرًسگاى آثار سٗز را تٌَٗس٘س .
ب) چطؤ رٍضي:

الف) اسزارالتَّح٘ذ:
6

0/5
0/5

 -3کوال هٌظَهِّإ ػاضقاًِ را تاٗس زر چِ قزًٖ ٍ زر آثار کسام ضاػز جستٍ جَ کزز؟

0/5

 -4هثتکز فيّ هٌاظزُ زر ازب فارسٖ ک٘ست ٍ استازاًِ تزٗي ًوًَِّإ هؼاصز هٌاظزُ اس ک٘ست؟

0/25

ٗ -5کٖ اس هطَْرتزٗي هقلّساى هٌظَهٔ «خسزٍ ض٘زٗي» را هؼزّفٖ کٌ٘س.
ُ) ضعز حفظٖ  :ات٘ات سٗز را کاهل کٌ٘ذ ( ً2وزُ )
 -1تٖ ػوز سًسُ ام هي ٍ اٗي تس ػجة هسار

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

0/5

ً -2تَاى ٍصف تَ گفتي کِ تَ زرً..............گٌجٖ

ًتَاى ..............تَ گفتي کِ تَ زر ٍّن ً٘اٖٗ

0/5

 -3اٍ را ذَز التفات ًثَزٕ تِ...........................

هي ذَٗطتي اس٘ز..........................ضسم

0/5

 -4لة ٍ زًساى سٌاٖٗ ّوِ تَح٘س تَ گَٗس

هگز ......................................................................

7

دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است  ،دلت رپامید . . .

0/5
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