
 

 

 
 

 

 

  

 َاالت پایاى تزم ادتیات دٍم ریاضیس

 ًوطُ هی تاضس ( 5/0) ّط هَضز،  ًوطُ ( 6الف: هؼٌی ٍ هفَْم ضؼط ٍ ًثط ) 

 شکط اٍ هطّن زل هجطٍح است ٍ هْط اٍ تالًطیٌاى ضا کطتی ًَح. -1

 هگط ای سحاب ضحوت، تَ تثاضی اض ًِ زٍظخ/تِ ضطاض قْط سَظز ّوِ جاى هاسَا ضا -2

 زضم ًام هطگ تَ کطز/ ظهاًِ هطا ختک تطگ تَ کطزهطا ها -3

 تِ ذَاتگاُ ػسم گط ّعاض سال ترسثن/ تِ ذَاب ػافیت آى گِ تِ تَی هَی تَ تاضن -4

 زُ ضٍظُ هْط گطزٍى، افساًِ است ٍ افسَى/ ًیکی تِ جای یاضا، فطصت ضواض یاضا -5

 ظ یعزاى زاى ًِ اظ اضکاى کِ کَتِ زیسگی تاضس -6

 کِ ذغی کع ذطز ذیعز تَ آى ضا اظ تٌاى تیٌی                                                       

 ٍ جساض زًساًِ ّای ًی تِ زیَاض اتاقن زاضز اظ ذطکیص هی تطکس/چَى زل یاضاى کِ زض ّجطاى یاض -7

 زاستاى اظ هیَُ ّای سط تِ گطزٍى سای ایٌک ذفتِ زض تاتَت خست ذاک هی گَیس. -8

 تاز ظذن تط ذَز ظذن ظزی؟طکسام تازُ ی هْط هست تَزی کِ تا تاظیاًِ ّهگط اظ  -9

 ًِ سایِ زاضم ٍ ًِ تط تیفکٌٌسم ٍ سعاست/ ٍگطًِ تط زضذت تط کسی تثط ًوی ظًس -10

 هحثَسن ٍ عالغ است هٌحَسن / غورَاضم ٍ اذتط است ذًَرَاضم -11

 ٍ ایي ذسا ساذت تطٍ عَاف زلی کي کِ کؼثِ هرفی است/ کِ آى ذلیل تٌا کطز -12

--------------------------------- 

 ًوزُ ( 2ب: هعٌی ٍاصُ ) 

 ذساًٍس خاک کِ تٌسُ گٌاُ کٌس ٍ تَضا ضطم، کطم تَز. سّیالْی،  -1

 اظ تْط چیستی ًَحِ گز ای آتطاض ، -2

 تٌسز آُ زٍز آسای هي کلِصثحسم چَى  -3

 .هی کطز اضتلنهلیجک ایي عطف ٍ آى عطف هی زٍیس ٍ  -4

 ٍ هاهَض تٌظین تطًاهِ غصا تَز. سواط سَهی ذازم -5

 ًسیسم تِ ػوط ذَیص ضثابهي جلَُ ی  -6

 ینکَزکاًِ تچگکاى یت هْویشٍ ظیط  -7

 ػطیاًی است. ضَالیجاهِ اش  -8

------------------------------------- 

 ًوزُ ( 4ج: درک هطلة ) 

 ( 1تا تَجِ تِ تیت ظیط تِ سَاالت خاسد زّیس.)  -1

 )) تذیي سٍر ٍ سر دًیا چَ تی عقالى هطَ غزُ/  کِ ایي آى ًَتْاری ًیست کص تی هْزگاى تیٌی

 عطا اس خلق چَى جَیی، گز اٍ را هال دُ گَیی/ تِ سَی عیة چَى پَیی، گز اٍرا غیة داى تیٌی
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 الف: زض تیت ًرست، چِ چیعی اظ ًظط ضاػط ًازاًی است؟

 یست؟ب: هْطگاى زض تیت اٍل تیاًگط چ

 ج: زض تیت زٍم، تِ کسام یک اظ صفات حضطت حق اضاضُ ضسُ است؟

هفَْم آیِ ی ضطیفِ )) الؼالن هحضط اهلل ال تؼصَا فی هحضطُ (( زض کسام قسوت تیت زٍم، زقیقا، قاتل ت: 

 استٌثاط است؟

اًص ضا چگًَِ تا ،ضاػط ظه)) اهزٍس تِ غن فشٍى تز اس دی/ ٍ اهسال تِ ًقذ کوتز اس پارم(( تا تَجِ تِ تیت -2

 ( 1گصضتِ هقایسِ کطزُ است؟) 

)) عطق چَى آیذ تزد َّش دل فزساًِ را/ دسد داًا هی کطذ اٍل چزاغ خاًِ را ((  هفَْم اصلی تیت -3

 (1تا تَجِ تِ اضتثاط هصطاع اٍل ٍ زٍم تیاى کٌیس. ) 

تا تَجِ تِ تیت ظیط، خیام اصلی گَیٌسُ تِ هراعثص ضا تیاى کٌیس ٍ تگَییس کِ اظ ًظط ضًٌَسُ، آیا گَیٌسُ  -4

 ( 1فطزی اهیسٍاض تِ ظًسگی است یا ذیط؟ زلیل آى ضا تیاى کٌیس.) 

 )) خطک آهذ کطتگاُ هي/ در جَار کطت ّوسایِ/ قاصذ رٍساى اتزی، دارٍگ، کی هی رسذ تاراى؟((

------------------------------- 

 ًوزُ دارد ( 5/0ًوزُ ( ) ّز هَرد،  3ت: خَدآسهایی ) 

 هقصَز اظ کیویای ّستی زض هصطع ظیط چیست؟ -1

 )) کایي کیویای ّستی قاضٍى کٌس گسا ضا ((

زض جولِ ))گَیی کالثس تٌا هیٌایی است کِ ضٍح ایطاى ضا زض آى حثس کطزُ اًس.((، تِ کسام ػقیسُ گصضتگاى  -2

 اضُ زاضز؟اض

 زض ػثاضت )) هثحث حطٍف اضافِ (( چِ ایْاهی ٍجَز زاضز؟  -3

 ))تا چطواًی یتین ًسیسًت (( یؼٌی چِ؟ -4

 )) خَلک ًطاى ضسى زستوال (( ًطاًِ چیست؟ -5

 تا زض ًظط گطفتي)) ذاعطات اػتواز السلغٌِ((، زٍ هَضز اظ ذصایص زضتاض قاجاض ضا تٌَیسیس. -6

----------------------------- 

 ًوزُ دارد(  5/0ًوزُ ( ) ّز هَرد  3ث: داًص ّای ادتی ٍ تاریخ ادتیات ) 

 )) کتاب یکی تَز یکی ًثَز (( اثط کیست؟ هَضَع آى چیست؟ -1

 .................ضاتظ هیاى تغعل ٍ تٌِ اصلی قصیسُ است. -2

تواػی است ٍ هؼوَال تا.................ّوطاُ ٍ ًاٌّجاضی ّای اجا زض عٌع، ّسف، ّطساض زازى، اصالح ًاتِ ساهاًی ّ -3

 است.

 زض کسام یک اظ اتیات ظیط، هصطاع زٍم زض حکن هصساقی تطای هصطاع اٍل است؟ًام ایي آضایِ ازتی چیست؟ -4

 الف: تی کوالی ّای اًساى اظ سري خیسا ضَز/ خستِ ی تی هغع چَى لة ٍاکٌس  ضسَا ضَز

 اسثاب ذَزتیٌی ضکست ب: اظ قضا اییٌِ چیٌی ضکست/ ذَب ضس

 کتاب )) عطحی اظ ظًسگی (( ضطح افکاض ٍ ظًسگی..........است کِ ................آى ضا ًَضتِ است. -5

 ؟ػثاضت )) گلَلِ تِ اٍ کاضگط ًیست (( چِ آضایِ ای زاضز -6

 

 



 

 

 

-------------------------------------------- 

 ًوزُ ( 2ضعز حفظی) 

 ق...............اظ چح ٍ ضاست/   ها تِ فلک هی ضٍین ػعم...............کِ ضاست؟ّط ًفس آٍاظ ػط -1

 قایق اظ ............تْی/ ٍ زل اظ اضظٍی................./ ّن چٌاى ذَاّن ضاًس. -2

 ذاک.............احساس تَضا هی ضٌَز./ ٍ صسای خط هطغاى ........................هی آیس زض تاز. -3

 ......................................................                ًَض ذَز زض زیسُ ی تیٌا ًْاز.. -4

 

 پاسخٌاهِ اهتحاى ادتیات فارسی
 

 سَاالت پایاى تزم ادتیات دٍم ریاضی

 ًوطُ هی تاضس ( 5/0) ّط هَضز،  ًوطُ ( 6الف: هؼٌی ٍ هفَْم ضؼط ٍ ًثط ) 

 ) هؼٌی اتیات تا تَجِ تِ تطزاضت زاًص آهَظ، ًوطُ زازُ هی ضَز(

 شکط اٍ هطّن زل هجطٍح است ٍ هْط اٍ تالًطیٌاى ضا کطتی ًَح. -1

 ًِ زٍظخ/تِ ضطاض قْط سَظز ّوِ جاى هاسَا ضا هگط ای سحاب ضحوت، تَ تثاضی اض -2

 هطا هازضم ًام هطگ تَ کطز/ ظهاًِ هطا ختک تطگ تَ کطز -3

 تِ ذَاتگاُ ػسم گط ّعاض سال ترسثن/ تِ ذَاب ػافیت آى گِ تِ تَی هَی تَ تاضن -4

 زُ ضٍظُ هْط گطزٍى، افساًِ است ٍ افسَى/ ًیکی تِ جای یاضا، فطصت ضواض یاضا -5

 اى زاى ًِ اظ اضکاى کِ کَتِ زیسگی تاضسظ یعز -6

 کِ ذغی کع ذطز ذیعز تَ آى ضا اظ تٌاى تیٌی                                                       

 ٍ جساض زًساًِ ّای ًی تِ زیَاض اتاقن زاضز اظ ذطکیص هی تطکس/چَى زل یاضاى کِ زض ّجطاى یاض -7

 ى سای ایٌک ذفتِ زض تاتَت خست ذاک هی گَیس.زاستاى اظ هیَُ ّای سط تِ گطزٍ -8

 تاز ظذن تط ذَز ظذن ظزی؟طهگط اظ کسام تازُ ی هْط هست تَزی کِ تا تاظیاًِ ّ -9

 ًِ سایِ زاضم ٍ ًِ تط تیفکٌٌسم ٍ سعاست/ ٍگطًِ تط زضذت تط کسی تثط ًوی ظًس -10

 هحثَسن ٍ عالغ است هٌحَسن / غورَاضم ٍ اذتط است ذًَرَاضم -11

 تطٍ عَاف زلی کي کِ کؼثِ هرفی است/ کِ آى ذلیل تٌا کطز ٍ ایي ذسا ساذت -12

--------------------------------- 

 ًوزُ ( 2ب: هعٌی ٍاصُ ) 

 ) خَضا(ذساًٍس خاک کِ تٌسُ گٌاُ کٌس ٍ تَضا ضطم، کطم تَز. سّیالْی،  -1

 ) ًاالى (اظ تْط چیستی ًَحِ گز ای آتطاض ، -2

 ) ذیوِ، خطِ تٌس، حجلِ(تٌسز آُ زٍز آسای هي کلِصثحسم چَى  -3

 ) ادعا کزدى، الف سدى (هی کطز. اضتلنهلیجک ایي عطف ٍ آى عطف هی زٍیس ٍ  -4

 ) سفطُ (ٍ هاهَض تٌظین تطًاهِ غصا تَز. سواط سَهی ذازم -5

 ) جَاًی ( ًسیسم تِ ػوط ذَیص ضثابهي جلَُ ی  -6

 

 



 

 

 

 

 ) ٍسیلِ فلشی تِ حزکت درآٍرًذُ اسة ( ینکَزکاًِ تچگکاى یت هْویشٍ ظیط  -7

 ) لثاس زضٍیطاى ( ػطیاًی است. ضَالیجاهِ اش  -8

------------------------------------- 

 ًوزُ ( 4ج: درک هطلة ) 

 ( 1تا تَجِ تِ تیت ظیط تِ سَاالت خاسد زّیس.)  -1

 ًیست کص تی هْزگاى تیٌی)) تذیي سٍر ٍ سر دًیا چَ تی عقالى هطَ غزُ/  کِ ایي آى ًَتْاری 

 عطا اس خلق چَى جَیی، گز اٍ را هال دُ گَیی/ تِ سَی عیة چَى پَیی، گز اٍرا غیة داى تیٌی

 ) غطُ ضسى تِ ظٍض ٍ ظض زًیا (الف: زض تیت ًرست، چِ چیعی اظ ًظط ضاػط ًازاًی است؟

 ) ًاتَزی ٍ فٌا ( ب: هْطگاى زض تیت اٍل تیاًگط چیست؟

 ) راسقیت/ هغفزت ٍ تخطایٌذگی ( سام یک اظ صفات حضطت حق اضاضُ ضسُ است؟ج: زض تیت زٍم، تِ ک

هفَْم آیِ ی ضطیفِ )) الؼالن هحضط اهلل ال تؼصَا فی هحضطُ (( زض کسام قسوت تیت زٍم، زقیقا، قاتل ت: 

 ) هصزاع دٍم ( استٌثاط است؟

ضاػط ظهاًص ضا چگًَِ تا ،)) اهزٍس تِ غن فشٍى تز اس دی/ ٍ اهسال تِ ًقذ کوتز اس پارم(( تا تَجِ تِ تیت -2

 ( 1گصضتِ هقایسِ کطزُ است؟) 

 ) ضاػط، ظهاى حالص ضا ًسثت تِ گصضتِ تسیاض تستط ٍ ظًسگی اش ضا ضٍ تِ ظٍال ٍ کاستی هی تیٌس(

سد داًا هی کطذ اٍل چزاغ خاًِ را (( )) عطق چَى آیذ تزد َّش دل فزساًِ را/ د هفَْم اصلی تیت -3

 (1تا تَجِ تِ اضتثاط هصطاع اٍل ٍ زٍم تیاى کٌیس. ) 

) هفَْم اصلی تیت تز تقاتل عق ٍ عطق تا یکذیگز اضارُ دارُ دارد ٍ هصزاع دٍم هثالی تزای هفَْم 

 هصزاع اٍل است(

تا تَجِ تِ تیت ظیط، خیام اصلی گَیٌسُ تِ هراعثص ضا تیاى کٌیس ٍ تگَییس کِ اظ ًظط ضًٌَسُ، آیا گَیٌسُ  -4

 ( 1فطزی اهیسٍاض تِ ظًسگی است یا ذیط؟ زلیل آى ضا تیاى کٌیس.) 

 )) خطک آهذ کطتگاُ هي/ در جَار کطت ّوسایِ/ قاصذ رٍساى اتزی، دارٍگ، کی هی رسذ تاراى؟((

گَیٌذ هٌتظز آیٌذُ ای رٍضي است پس فزدی اهیذٍار تِ سًذگی اکن تز جاهعِ خَیص/ ) استثذاد ح

 است.

------------------------------- 

 ًوزُ دارد ( 5/0) ّز هَرد،  ًوزُ ( 3خَدآسهایی ) ت: 

 هقصَز اظ کیویای ّستی زض هصطع ظیط چیست؟ -1

 )) کایي کیویای ّستی قاضٍى کٌس گسا ضا ((

 ) ػطق(

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

جولِ ))گَیی کالثس تٌا هیٌایی است کِ ضٍح ایطاى ضا زض آى حثس کطزُ اًس.((، تِ کسام ػقیسُ گصضتگاى  زض -2

 اضاضُ زاضز؟

) ضٍح اًساى یا زیَ ضا هی تَاى تا علسن ٍ جازٍ زض ضیطِ ای حثس کطز کِ تا ضکستي آى ضیطِ ػوط اًساى یا 

 هَجَز اّطیوٌی ًاتَز هی ضس. 

 اضافِ (( چِ ایْاهی ٍجَز زاضز؟  زض ػثاضت )) هثحث حطٍف -3

 الف: حطٍفی کِ تؼس اظ آى هتون هی آیس

 ب: حطٍفی اضافی ٍ تیَْزُ

 ))تا چطواًی یتین ًسیسًت (( یؼٌی چِ؟ -4

 چطواًی کِ ّیچگاُ ضٍی هاُ حضطت ػلی ) ع ( ضا ًسیسُ است

 )) خَلک ًطاى ضسى زستوال (( ًطاًِ چیست؟ -5

 ) ریختي اضک رٍی دستوال ( 

 تا زض ًظط گطفتي)) ذاعطات اػتواز السلغٌِ((، زٍ هَضز اظ ذصایص زضتاض قاجاض ضا تٌَیسیس. -6

 ) چاتلَسی/ تس ظتاًی/ ضضَُ ذَاضی ٍ......(

----------------------------- 

 ًوزُ دارد(  5/0) ّز هَرد  ًوزُ ( 3ث: داًص ّای ادتی ٍ تاریخ ادتیات ) 

 ثط کیست؟ هَضَع آى چیست؟)) کتاب یکی تَز یکی ًثَز (( ا -1

 ) جوال ظازُ/ ًگاّی اًتقازی تِ ظًسگی ایطاًیاى زض زٍضُ هططٍعِ (

 ..........ضاتظ هیاى تغعل ٍ تٌِ اصلی قصیسُ است.ترلص....... -2

ًَػی زضضت ٍ ًاٌّجاضی ّای اجتواػی است ٍ هؼوَال تا....ا زض عٌع، ّسف، ّطساض زازى، اصالح ًاتِ ساهاًی ّ -3

 ........ّوطاُ است.آهیرتِ تا ذٌسًُوایی 

 زض کسام یک اظ اتیات ظیط، هصطاع زٍم زض حکن هصساقی تطای هصطاع اٍل است؟ًام ایي آضایِ ازتی چیست؟ -4

 الف: تی کوالی ّای اًساى اظ سري خیسا ضَز/ خستِ ی تی هغع چَى لة ٍاکٌس  ضسَا ضَز

 کستب: اظ قضا اییٌِ چیٌی ضکست/ ذَب ضس اسثاب ذَزتیٌی ض

 تیت الف/ اسلَب هؼازلِ

.......آى خَضاى ضطیؼت ضضَی........است کِ ..زکتط ػلی ضطیؼتیکتاب )) عطحی اظ ظًسگی (( ضطح افکاض ٍ ظًسگی.. -5

 ضا ًَضتِ است.

 کٌایِ ؟ػثاضت )) گلَلِ تِ اٍ کاضگط ًیست (( چِ آضایِ ای زاضز -6

-------------------------------------------- 

 ًوزُ ( 2حفظی) ضعز 

 ا..........کِ ضاست؟تواضا............اظ چح ٍ ضاست/   ها تِ فلک هی ضٍین ػعم.....هی ضسسّط ًفس آٍاظ ػطق... -1

 ............/ ّن چٌاى ذَاّن ضاًس.هطٍاضیس........تْی/ ٍ زل اظ اضظٍی.....تَضقایق اظ .... -2

 ..............هی آیس زض تاز.اساعیطیٍ صسای خط هطغاى .......... .........احساس تَضا هی ضٌَز./هَسیقیذاک.... -3

 ...............                ًَض ذَز زض زیسُ ی تیٌا ًْاز.تا تواضای جوال ذَز کٌس.............. -4

 


