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 نمره 7:قلمرو زبانی  -الف

 ٕ٘طٜ 2(چٟاض غّط) زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ظیط ٘ازضستی ٞای أالیی ضا تیاتیس ٚ زضست آٟ٘ا ضا تٙٛیسیس  -1

 آٖ ٌاٜ آٌاٜ ضس٘س وٝ غطلٝ ذٛاست ضس تاً٘ ٚ حعاحع ٚ لطیٛ ذاست ( اِف

 

ٚضش ٞای حیٛا٘ی اتّیس تا ٔٛافمت اٚ پسضش ٔطزاس ضا اظ پا زضٔی آٚضزٚسپس زض ِثاس ذاِیٍطی چاالن خ( ب

 تٝ اٚٔی ذٛضا٘س 

 

 لیافٝ یمٛضْ ، صٛضت زضضتٓ ، تیٙی ٌطزٖ وص تا عیٙه تازأی ضیطٝ وٛچه خٛض ٘ثٛز ( ج

 ٕ٘طٜ 1.ضا تٙٛیسیس ضسٜ ٔطرص ٞای ٚاغٜ اظ ٞطیه ٔعٙی -2

 .فطٚ تطز چٙسی تٝ خیةظ٘رساٖ ( اِف

 .ٔی وطز طٛاف اٚ ٌطز تاضی یه تّثیسپط اتّیس تا( ب 

       .است حیات ٕٔسّ یىی آٖ( ج  

 .ٔی وطز ضٕاتتٓ ٔازضْ ( ت 

 ًور5/0ُزض خٕالت ظیط ضاذص ٞا ضا تیاتیس  -3

 حطْ زْ زواٖ ٔیطظا سّیٕاٖ عیٙه ساظ  ٚلتی ٔسضسٝ تعطیُ ضس ضفتٓ زض صحٗ ( اِف  

   ؟اظ ایٗ زٚ تٗ تیطتط واض ٔی وٙس  آلای ٔٛسٛی تاظ ٌیط افتازٜ تٛز وٝ حاج آلا ٔسضس تا وساْ یه( ب

 

 

 :تاریخ امتحان
09/03/1401 

 دقیقه  90: مدت امتحان
 : رهس 

:  رهس 

 در ایي قسوت چیسی ًٌَیسیذ

 ًَیسیذدر ایي قسوت چیسی ى



 

 در این قسمت چیزی ننویسید

 

 

 .٘مص زستٛضی ٚاغٜ ٞای ٔطرص ضسٜ ضا تٙٛیسیس -4

 ٕ٘طٜ ۵/0.است زضاظ ضٌٜاٜ سفط آٔس تطازض 

وساْ یه اظ ٚاغٜ ٞای ظیط تا اظ زست زازٖ ٔعٙای پیطیٗ ٚ پصیطفتٗ ٔعٙای خسیس تٝ زٚضٜ تعس ٔٙتمُ ضسٜ  -5

 سٛفاض      ( ب               ضٛخ          ( اِف    ٕ٘طٜ/. 25است ؟ 

 5/0. خای ذاِی ضا پط وٙیس"تضٕٗ"تا تٛخٝ تٝ ضاتطٝ ٔعٙایی  -6

 .........   زضیا ٚ

 5/0ضا زض زٚ خّٕٝ تٝ واض تثطیس وٝ زض خّٕٝ ٘رست ٔسٙس ٚ زض خّٕٝ زیٍط لیس تاضس ( ظیثا ) ٚاغٜ ی  -7

 ...................... :.........................................ٔسٙس: اِف  

 .........................................................................لیس: ب

 5/0زض ٌطٜٚ اسٕی ظیط ٞستٝ ٚ ٘ٛع ٚاتستٝ  پسیٗ ضا ٔطرص وٙیس -8

 تیطا٘ساظ ٔاٞط  

 . تا تٛخٝ تٝ عثاضات ظیط تٝ سٛاَ پاسد زٞیس -9

ض ضٚظٌاض ٌصاضتٙسی چٙساٖ وٝ زا٘ٝ تسیس٘س غافُ ٚاض فطٚز آٔس٘س وثٛتطاٖ ٔطاٚعت وثٛتط طٛق زاٚ زض طاعت 

  0صیاز زض پی ایطاٖ ایستاز  ٚ فطٔاٖ ٚی تىطز٘س ٚ زاْ تطوطز٘س ٚ سط ذٛیص ٌطفت

  0/    ۵ٞا  ضا زض عثاضات تاال تطضسی وٙیس(ٚ)٘ٛع  ( اِف

 2۵/0.ذط تىطیس یه خّٕٝ سازٜ تیاتیس ٚظیطش( ب
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 ۵/0.ش تثعی تیاتیسزض عثاضت ظیط یه ٘ك -10

 ضٟطیاض ،ضاعط پطشٚق آشضی ٔٛخة افتراض ایطاٖ است

 ٕ٘طٜ ۵:لّٕطٚ ازتی  -ب

 ٕ٘طٜ  1آضایٝ ٔٙاسة ٞط تیت ضا زض خسَٚ ٔطرص وٙیس  -11

چىیس ٚ  یه لططٜ فطٚ/ سط ٘طتط عطك تط ضي ضٚح ظز٘س ( اِف

  ٘أص زَ ضس

 هجاز 

 جٌاس ّوساى ای عطك / ای حمیمی تطیٗ ٔداظ / تاضٞا اظ تٛ ٌفتٝ اْ ( ب

خٟاٖ ضا سطاسط سٛی زاز / ٕٞی تطذطٚضیس ٚ ٚ فطیاز ذٛا٘س (ج

 ذٛا٘س 

 استعارُ 

ظاٖ خا تٝ خٛالٖ تا ذط / خا٘اٖ ٔٗ تطذیع تطخٛالٖ تطا٘یٓ ( ز

 ِثٙاٖ تطآ٘یٓ

 تٌاقض 

 

 ٕ٘طٜ  5/0ٔفْٟٛ وٙایٝ  ظیط ضا تٙٛیسیس  -12

 :ز٘ساٖ تٝ ز٘ساٖ ذاییسٖ 

 .ٔتٗ ظیط ضا ترٛا٘یس ٚ تٝ پطسص ٞا پاسد زٞیس  -13

در خاًِ ّن غالبا پای سفرُ ًاّار یا شام بلٌذ هی شذم چشون ًوی دیذ پاین بِ لیَاى آب خَری یا بشقاب یا کَزُ هی 

خَرد یا آب هی ریخت یا ظرف هی شکست آى ٍقت بی آًکِ بذاًٌذ ٍ بفْوٌذ کِ هي ًیوِ کَرم ٍ ًوی بیٌن خشوگیي هی 

بِ شتر افسار گسیختِ هی هاًی شلختِ ٍ ّردم بیل ٍ ّپل ٍ ّپَ ّستی ، بَر هی شذم بچِ ّا : ٍ  هادرم هی گفت  شذًذ

  0هی خٌذیذًذ ٍ هي بِ رگ غیرتن بر هی خَرد 
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 در این قسمت چیزی ننویسید

 

 

 ًور1ُ:یه تطثیٝ زض ٔتٗ تیاتیسٚٔطثٝ تٝ ٚٚخٝ ضثٝ آٖ ضا تٙٛیسیس( اِف

 ٕ٘طٜ ۵/0.یاتیسیه وٙایٝ ب(ب 

 ٕ٘طٜ                  1:٘اْ پسیسآٚض٘سٌاٖ آثاض ظیط ضا تٙٛیسیس   -14

 :غعِیات ضٕس     

 :تصوطٜ االِٚیا    

  1:زٚ تیت اَٚ ضعط حفظی ضا تٙٛیسیس -15

 

 نمره8قلمرو فکری  -پ

 .سطٚزٜ ٞا ٚ ٘ٛضتٝ ٞای ظیط ضا تٝ ٘ثط ضٚاٖ ٔعٙی وٙیس  -16

 ٕ٘طٜ 1یٓ ، یاض ّٔه تٛزٜ ایٓ       تاظ ٕٞاٖ خا ضٚیٓ ، خّٕٝ وٝ آٖ ضٟط ٔاست ٔا ظ فّه تٛزٜ ا( اِف

 

 5/0أیط ٔسعٛز تاض ٘تٛا٘ست زاز ٚ ٔحدٛب ٌطت اظ ٘ظط ٔطزٔاٖ ( ب

 

 ٕ٘طٜ 1اٌط چٝ ٔالِت تٝ وٕاَ ضسیسٜ تاضس إٞاَ خا٘ة ٔٗ خایع ٘طٕطی ٚ اظ ضٕیط تساٖ ضذصت ٘یاتی (ج

 

  5/0است تپٛییس وایٗ ٟٔتط آٞطٔٗ (  ت

 5/0زِیطاٖ ٔیساٖ ٌطٛزٜ ٘ظط ( ث

 ۵/0 اٌط فىط ٚ حٛاسٓ ایٗ خٟا٘ی است         تٟطٜ ای ٚاالتط اظ تٟط ٔٗ ٘یست ( ج

 

 5/0 وطز ٔی ضا ضاٞاٖ واض التی زض تٛز زضیازَ پسضْ( س
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   ٕ٘طٜ 5/0ضاعط زض تیت ظیط چٝ صحٙٝ ای اظ ٘ثطز ضا ٚصف ٔی وٙس ؟  -17

 ضیرت                  زٚ چٙساٖ ٔی ضىفت ٚ تطي ٔی وطز-ِٚی چٙساٖ وٝ تطي اظ ضاذٝ ٔی 

 ٕ٘ط5/0ٜٔفْٟٛ ٔطتطن زٚ عثاضت ظیط ضا تٙٛیسیس  -18

 ٖ وس وٝ سط فطٚ آضز آاظ آسٕاٖ تاج ٔی تاضز أا تط سط 

 تیص اظ ٕٞٝ تٝ آٖ تعضي ٘عزیه ضسٜ ایٓ / تاضیٓ  تعضي/ ٍٞٙأی وٝ زض فطٚتٙی 

 ٕ٘طٜ 5/0ٌط چٝ زیسٌاٞی است ؟ ایٗ ترص اظ سطٚزٜ ٌٛتٝ تیاٖ -19

 ٚ ضىط اٚ وٗ تٝ ٍٞٙاْ ضستٗ اظ ض٘ح / ٚ تٛ ضىط ذسا وٗ ، تٝ ٍٞٙاْ ض٘ح     

 ؟ زض ٞطیه اظ ٔٛاضز ظیط ٔٙظٛض اظ لسٕت ٞای ذط وطیسٜ چیست -20

 ٕ٘طٜ 1.خّٛزاض است ٚ٘یُ ا٘سض ٔیاٖ است ٔٛسی/ ٚلثطیاٖ است فطعٛ٘یاٖٚازی پطاظ (اِف

ضاٞٓ وٝ ٕٞیطٝ صثٛضا٘ٝ زض سایٝ ٔی ایستس  چطاغساٖأا /ضٙایی اش سپاس ٌعاضی وٗاظ ضعّٝ تراططضٚ(ب

 ٕ٘طٜ ۵/0.اظیاز ٔثط

ٔٙظٛض اظ ٚاغٜ ی ٔطرص ( اظ پازضا  تطا٘سیطٓ٘ٝ ٞطٌع / ٘ثاضٓ تسیٗ ٔحضطا٘سض ٌٛا ) تا تٛخٝ تٝ ٔصطاع  -21

 ٕ٘طٜ ۵/0.ضسٜ  چیست
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 ..........................................:  نمره ورقه به حروف                محل امضا                 محل امضا              
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