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الف :زبان شناسی (  4نمره )
 -1چرا گًَاگًَی سثکی ٍ گَیشی تِ یگاًگی زتاى آسیة ًوی رساًذ؟ ( )1
 -2توایس زتاى ٍ گفتار را تا جذل ضرب ٍ عول ضرب تٌَیسیذ)1 ( .
 -3راز اصلی ًیاز ها تِ آهَختي خط ٍ ًَشتار چیست؟ ( )1
 -4دٍ هَرد ار تفاٍت ّای اصلی زتاى ٍ گفتار را تا خط ٍ ًَشتار تٌَیسیذ)1( .
-----------------------ب :نگارش (  5نمره )
 -1فضا سازی در قصیذُ چِ ًام دارد ٍ در قذین تِ آى چِ هی گفتٌذ؟ ( ) 1
 -2در آثار زیر ًَیسٌذُ از چِ شیَُ ای ترای اًتخاب عٌَاى استفادُ کردُ است؟ () 1
ب :هجسوِ آزادی
الف :تواشاگِ راز
 -3در ّریک ازهَارد زیر چِ رٍشی ترای تحقیق هٌاسثتر است؟ ( ) 1
ب :علَم تجرتی
الف :تازدیذ از کارخاًِ شیر
 -4دٍ ًوًَِ از فْرست ّای هْن فارسی را ًام تثریذ) 1 (.
 -5گًَِ تیاى ٍ قالة هتي زیر را تٌَیسیذ) 1 ( .
(( ّطت ٍ ًین صجح ٍارد ضذین .سالم هبهَراى درٍاسُ ٍ گل کبری هیذاى گبّیص پیص ٍاس خَضی
ثَد.چَى اس یبسدُ دیطت تَی اتَثَس ثَدین ٍ پبّب آهبس کزدُ))....
-------------------پ :امال و بیاموزیم (  3نمره )
 -1جولِ ّای زیر را ٍیرایش کٌیذ) 2 (.
الف :همذاری اس پزًذُ ّب تَسط ضکبرچی ّب کطتِ ضذًذ.
ة :آیب چگًَِ هی تَاى ثزعلیِ سَاثك گذضتِ افزاد الذام کزد؟
ح :اًجیبء الْی در ثزاثز ظبلوبى لیبم ٍ پیبم حك را ثِ گَش آًبى رسبًیذًذ.
 -2در گرٍُ کلوات زیر 4 ،غلط اهالیی ٍجَد دارد.درست آى ّا را تٌَیسیذ) 1 (.
(( هذلت ٍ خَاری -لذغي ٍ هوٌَع -صلِ ی ارحبم -هسئَل ثزگشاری هسبثمبت -کطت صیفی-
خَاستگبُ اجتوبعی -هحضَظ ٍ ثزخَردار -ثیت هعوَر ادة -عفزیت ٍ اّزیوي -الغبی ثزدُ گی-
هکث ٍ تَلف -عوبرت ٍ فزهبًزٍایی))

ت :دستور (  8نمره )
ًْ -1اد جذا ٍ ًْاد پیَستِ را در جوالت زیر تعییي کٌیذ ٍ هشخص کٌیذ کِ در کذام جولِ اصل ضرٍرت
هطاتقت ًْاد جذا ٍ ًْاد پیَستِ تا یکذیگر رعایت ًشذُ است؟چرا؟ ( )1/5
الف :ضَر ٍ ضَلی ثزای عزٍج ثِ هبٍرای دًیبی خبکی احسبس هی کزدًذ.
ةّ :یچ یک اس ثچِ ّبی کالس پس اس ضٌیذى خجز فَت ًبگْبًی دٍستطبى ،اًگیشُ ای ثزای
صحجت کزدى ًذاضتٌذ.
ًَ -2ع هتن ّای تِ کار رفتِ در جوالت زیر را ( هتون قیذی ،اسوی ٍ فعلی ) هشخص کٌیذ) 1 ( .
الف :صذای هزهَسی اس پطت پٌجزُ اتبق ضٌیذُ هی ضَد.
ة :گوبى هی کٌن کِ دکتز اس عطك هي ثِ ًَضتي آگبُ ثَدُ است.
 -3تعذاد اجسای اصلی جوالت زیر را هشخص کٌیذ ٍ ًوَدار درختی جولِ دٍم را رسن کٌیذ) 2 (.
((ضزٍع ضعز عبضمبًِ را لزى چْبرم هی داًٌذ ٍ رضذ ٍ ثبرٍری آى را در غشلیبت سِ ضبعز جست
ٍ جَ هی کٌٌذ)).
 -4تا تَجِ تِ تیت زیر  ،تِ سَاالت پرسیذُ شذُ پاسخ دّیذ.
(( ثْزام کِ گَر هی گزفتی ّوِ عوز

دیذی کِ چگًَِ گَر ثْزام گزفت؟))

الفً :قش دستَری کلوِ (( تْرام )) در هصرع اٍل ٍ دٍم چیست؟ ( ) 0/5
ب :از فعل هصراع اٍل((هی گرفتی)) هَارد خَاستِ شذُ زیر را تٌَیسیذ) 1 (.
 :1هضبرع هستوز ،سَم ضخص جوع
 :2هبضی التشاهی ،دٍم ضخص هفزد
 -3صفت هفعَلی
 -4فعل اهز دٍم ضخص جوع
ج :زهاى ٍ ٍجِ فعل (( دیذی )) را تٌَیسیذ)1 (.
ت :جولِ ((گَر تْرام گرفت )) را هجَْل کٌیذ) 1 (.

