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(ًور2ُ) اتیادت خیتار  

(1)؟چیعتتاریخ جْاًگؽا هَضَع کتاب -1  

 (0.5هعرٍف تریي ٍ پرکارتریي ؼاعر ظثک ٌّذی کذام ؼاعر اظت؟)-2

 (0.5؟)ٍاقع گرایی ؼاخصِ ی اصلی کذام ؼاعر اظت-3

ًورُ(2ؼٌاظی)ظثک   

ًورُ(1ّر یک از اتیات زیر در چِ ظثکی ظرٍدُ ؼذُ اًذ؟)-4  

 یککککک ًکتککککِ از ایککککي هعٌککککی گ تککککین ٍ ّوککککیي تاؼککککذ

 چکککککَى ًگکککککاُ مؼکککککٌا از چؽکککککن یکککککار ا تکککککادُ ام   

 

 ککککی ؼکککعر تکککر اًگیکککسد خکککا ر ککککِ  کککسیي تاؼکککذ 

 رٍزگکککککاری ؼکککککذ زچؽکککککن اعتثکککککار ا تکککککادُ ام

 

ًورُ(1ًَع ًثر مثار زیر را هؽخص کٌیذ.)-5  

  :...............................................خیب(ا عي التَار                         الف(عثاض ًاهِ:....................................................

ًورُ(6هَظیقی ؼعر)  

(1).ظاختِ ؼذُ اظتهعت علي تار 4از تکرار  تیٍزى کذام ت-6  

 

 ا تکککاد هؽکککک  ّکککا   یککککِ عؽککک  مظکککاى ًوکککَد اٍ   ٍلککک    

 اصککک  را چکککَى رر ُ ّکککا تکککر ّکککن زًکککذ   یعکککالن تککک يیکککٍ

 

 ادر کاظککککککاو ٍ ًاٍلْککککککا  یْاالع ککککککاقی ا ایککککککاال  

 عککالن زًککذ  يیککگککر جککاى عاؼکک  دم زًککذ متککػ در ا  

          

(2تقطیع کٌیذ ظپط ٍزى مى را تٌَیعیذ.)تیت زیر را -7  

د  غوخککَر ؼککثت خککَغ تککاد ٍ هککي ر ککتن  يیککتککَ تککاغ ٍ ا  

 

دلثککر ؼککثت خککَغ تککاد ٍ هککي ر ککتن  یدادم اتککَ را د     

 

 (1)دارد؟تا رکر دلی "ّوعاى دٍ لختی"ت ٍزىاتییک ازا کذام-8

 صکککثر ترمهکککذ ز ککککَُ چکککَى هکککِ ًخؽکککة ز چکککاُ  

   ًَ  نید  ًثاؼککککک يیچکککککرا چکککککَى اللکککککِ خککککک

 

   ّ  زمب یهکککککاُ ترمهکککککذ تکککککِ صکککککثر چکککککَى د م هکککککا

 ککککککِ تکککککا هکککککا ًکککککرگط اٍ ظکککککر گکککککراى ککککککرد    

 

 (1کٌیذ. ظپط هؽخص کٌیذ کِ مرایػ پایِ ّا  تک پایِ ایی اظت یا دٍ لختی؟)ٍزى ٍاشُ ّای تیت زیر را هؽخص -9

 عثککر کککي ّککاى   ذُیککاز د يید  عثککرت تکک  یّککاى ا

 

 عثککککککککرت داى ی ٌککککککککِییرا م يیهککککککککذا َاىیککککککککا 

 

 (1دارد؟) ی کَتاُچٌذ ّجا "چِ خَغ صیذ دلن کردی تٌازم چؽن هعتت را"هصراع -10

 به نام خدا هْرمهَزؼگاُ

و بلوچستان ستانیاداره کل آموزش و پرورش استان س  

زاهدان 2 هیآموزش و پرورش ناح تیریمد  

()متوسطه دومنمونه دولتی امام صادق)ع( پسرانه رستانیدب  

   2ی ٌَى ادت :درضى ظَاالت اهتحا

 یهاشم   دیوح دیطراح سوال:س

 

  ًام ًٍام خاًَادگی:

 
1401مزهَى:          ....../....../تاریخ  دقیقه07مدت آزمون:   

 "ز گهواره تا گور دانش بجوی"
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 ًورُ(6زیثایی ؼٌاظی)

 (1)را هؽخص کٌیذ.در تیت زیر تؽثیْات  ؽردُ -11

     َ  یدظکککت از هکککط ٍجکککَد چکککَ هکککرداى رُ تؽککک

 

 یٍ زر ؼکککککککَ یاتیکککککککعؽککککککک  ت یایکککککککویتکککککککا ک 

 

 )ه َْم اظتعاری رکر ؼَد((3ظتعارُ ّا ٍ ًَع مًرا هؽخص کٌیذ.)در اتیات زیر ا-12

 

 یاهکککککذیتاتکککککاى ً یظکککککتارُ  یتکککککاز اهؽکککککة ا 

ٍ   یتکازار اگکر ظکَد    يیدر ا  خرظٌذاظکت  ػیک اظکت تکا در

   ؟یعکککککتیمتؽکککککار ًَ کککککِ گکککککر از تْکککککر چ    یا

 

 یاهککککذیؼککککة ّجککککراى ً  ی ذُیظککککپ یتککککاز اهؽککککة ا  

ٍ  ایخککککذا  یٍ خرظککککٌذ یؽککککیهککککٌعون گککککرداى تککککِ در

 یعکککککتی کٌکککککذُ ز اًکککککذٍُ ک  يیتکککککر جثککککک  يیچککککک

 

 (1).تٌَیعیذرا  ٍ عالقِ ّا را هؽخص در اتیات زیر هجاز-13

 صکککاکة کلکککک هکککا عکککتیگکککر چکککراع تکککسم عکککالن ً

 زى یعلکککک یدر خاًککککِ  يیهعککککک یگککککذا یتککککرٍ ا

 

 هکککککا نیداککککککن در ؼثعکککککتاً رُیکککککچکککککَى ز تخکککککت ت 

 دّکککککذ از ککککککرم گکککککذا را  یپادؼکککککاّ يیککککککِ ًگککککک

 

 هَرد(1)ترای ّرتیت(1در اتیات زیر کٌایِ ّا را تیاتیذ.)-14

 ًعکککازد جکککرم هکککا يیع کککَ تکککَ را پکککر چککک  یؽکککاًیپ

 پککککککا  یکٌکککککک یتگ تککککککا د  ز هْککککککرغ ککککککک

 

 توثکککا  ّکککا  یتکککر ّکککن خکککَرد از زؼکککت   یکککک ٌکککِییم 

 مًگکککککِ ککککککِ تاؼکککککن خ تکککککِ درخکککککا    تگ کککککت

 
 

 ًورُ(4ًقذ ٍ تحلی  هتي)

 (1)کذام ٍیصگی ظثک ٌّذی دیذُ هی ؼَد؟زیر  در تیت-15

 ًخککک  کٌْعکککا  از جکککَاى ا سًٍتراظکککت    ی ؽکککِیر

 

 را ریکککککتاؼکککککذ تکککککِ عکککککالن پ یدلثعکککککتگ ؽکککککتریت 

 

 (1.)دٍ ٍیصگی ادتی ظثک عراقی را تیاتیذ ظپط اتیات زیر را تخَاًیذ-16

 ییخکککَى  ؽکککاًن زغوکککت ؼکککة جکککذا  ذُیکککز دٍ د

 ؟تازاظکککت ؽکککِیدرِگلعکککتاى چؽکککون ز چکککِ رٍ ّو 

 گ گکککک  ًذارم زچککککِ رٍ رٍم تککککِ گلؽککککي؟ظککککرِتر

 

 ییگککک  تکککاع مؼکککٌا   ٌْکککایچکککِ ککککٌن ککککِ ّعکککت ا    

 یکککیتکککَ تکککِ چؽکککن هکککي در م   ذیؼکککا ذمًککککِیتکککِ اه

َ  ذُیککککِ ؼکککٌ  ییٍ کککا یتککک یام ز گککک  ّکککا ّوکککِ تککک

 

 (2هتي زیررا تخَاًیذ ٍ تِ ظَاالت پاظخ دّیذ.)-17

در مى ٌّگکام در اردٍی هعلاکا ٍ هوالکک     از  ثقِ ی علی ِ ی ؼعرا کِ ًاظواى هٌاظن ظخي پیرایی ٍ پیرایِ تٌذاى ظلعلِ ی هعٌکی مرایکی اًکذ   

هحرٍظِ ؼاعراى ظخٌَر ٍ ظخٌَراى تالغت گعتر تی ؼوار تَدًذ.در اٍای   ا ِ  ضرتِ خاقاًی جٌات هکاًی تَج ِ توام تِ  ا  ایي  ثقِ 

 ذیاتیهتي را ت یادت یّا یصگی( دٍ هَرد از ٍب           .ذیاتیهتي را ت یزتاً یّا یصگیالف(دٍ هَرد از ٍ                تَد.

 








