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 (5/1هعٌای ٍاطگاى )

 ًوشُ داسد. 25/0ای سا وِ هـخّص ؿذُ اػت، تٌَیؼیذ. ّش هَسد دس ّش لؼوت، فمظ هعٌای ٍاطُ

 ت عاؿماًِ.تصاحثواؽ آسصٍیت اص ػش عـك تاؿذ ٍ  -1

 سفت.ی صسّیي داؿت، اص هیذاى جٌگ تِ گَسػتاى هیگاهتیوَس لٌگ گاُ ػَاس تش اػثی وِ ل -2

 ٍ تاوؼتاى تىاسد. عٌةجض تَ وؼی ًواًذُ اػت وِ دس صًذگی ها ًخل ٍ  -3

 سػیذ.تِ گَؽ هشد هی جالجلآٍاص  -4

 آى وض خذای گیشد پـت. همثل -5

 ًْاد. ػفاّتآى ؿخص آؼاص عشتذُ ٍ  -6

 

 ًوشُ( 4هعٌای ًظن ٍ ًثش )

 ًوشُ داسد. 5/0اتیات ٍ عثاسات صیش سا تِ ًثش سٍاى ٍ اهشٍصی تاصگشداًی وٌیذ. ّش هَسد 

 دس تي ایي پشدُ ًیلَفشی / ویؼت وٌذ تا چَ هٌی ّوؼشی -7

 حافظ وایي ؼصِّ ّن ػشآیذ گفتن صهاى عـشت دیذی وِ چَى ػشآهذ / گفتا خوَؽ -8

 هپٌذاس ایي ؿعلِ افؼشدُ گشدد / وِ تعذ اص هي افشٍصد اص هذفي هي -9

 وـاًی تذٍ گفت تا تَ ػلیح / ًثیٌن ّوی جض فؼَع ٍ هضیح -10

 سػذ.ّا تِ اًجام هیتعالی اػت وِ اص عشیك اًؼاىتاسیخ هـیّت تاسی -11

 ؿٌاع تاؽ، خاصِ لشاتت خَیؾ سا.ّوِ وغ سا تِ ػضا حك -12

 دس هؼلخ گشهاتِ تَد، ّوِ تش پای خاػتِ تَدًذ. ّشوِ -13

 صیٌْاس، تا ػش ایي حمِّ تاص ًىٌی. -14
 

 (5/1اهالی ٍاطُ )

 ًوشُ داسد. 5/0دس ّش لؼوت، اهالی یه ٍاطُ ًادسػت اػت. آى سا تیاتیذ ٍ اصالح وٌیذ. ّش هَسد 

 گفت: اص جاّت اًذیـِ ّوی وشدم. اوٌَى وِ دس چاّت دیذم، فشصت لٌیوت داًؼتن. -15

 ػتاًی.تخـی ٍ تعذ آى سا تاص هیای لعل هیؿش تِ ػثة خثث تیٌظ آى سا ًپزیشفت ٍ گفت: اوٌَى وِ تـٌِ -16

 عشّاس گفت: ای خَاجِ، هي هَرّى ایي هؼجذم ٍ صٍد تاصآی. -17
 

 ًوشُ( 4دػتَس صتاى )

 ًوشُ داسد. 5/0تِ ػؤاالت صیش پاػخ دّیذ. ّش هَسد 

 سا تٌَیؼیذ. "خَاػتي"تي هاضی ٍ تي هضاسع  -18

 "داسی. تولّه، تَ خذا سا دس ًاتاًائیل"ؿذُ سا تٌَیؼیذ. ًمؾ دػتَسی ولوات هـخّص -19

 یه تشویة ٍصفی ٍ یه تشویة اضافی هثال تضًیذ. -20

 "ًاگْاى جَاًی سا دیذ ًاتیٌا وِ تش خان افتادُ اػت."ّا، صهاى ّشیه سا دس عثاست هماتل تٌَیؼیذ. ضوي هـخّص وشدى فعل -21

 "داد ّش دسٍیؾ سا / تا تیاتذ ًغك هشغ خَیؾ ساّا هیّذیِ"دس تیت هماتل تَضیح دّیذ.  "سا"دستاسُ واستشد ولوِ  -22

 تِ چِ هعٌاػت؟ یه ٍاطُ دیگش تا ّویي پؼًَذ تٌَیؼیذ. "ٍؽخَاجِ"دس ولوِ  "ٍؽ"پؼًَذ  -23

 سا تا روش هثال تشسػی وٌیذ. "هُوال"اصغالح  -24

 "ًـاى هحض، ًـاى اص وِ جَیوت؟ای تی"دس هصشاع هماتل، پشؽ ضویش سا تشسػی ٍ ًـاى دّیذ.  -25
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 ًوشُ( 3ّای ادتی )آسایِ

 ًوشُ داسد. 5/0ؿذُ سا تٌَیؼیذ. ّش هَسد ؿذُ، ًام آسایِ ادتی ایجاددس ّش ًوًَِ، تا تَجِّ تِ ولوات هـخّص

 گَؽ هاًذ ػخٌیؿیشیيلیه چٌاى خیشُ ٍ خاهَؽ هاًذ / وض ّوِ  -26

 اٍ صد تیػ / ًاهذؽ وـتي چشاغ دسیػ چشاغ دٍ چـندس  -27

 آیذدیذُ هی آفاقای وِ ص ػتاسُدل اػت /  تاتٌان خَسؿیذتشوِ  علَع -28

 / ًِ خَد سا تیفىي وِ دػتن تگیش پیشدػت دسٍیؾ  جَاىتگیش ای  -29

 سُخت سٍص هشا ًَس ًواًذُ اػت. هْشتی  -30

 تواؿا وِ ساػتسٍین عضم سػذ اص چپ ٍ ساػت / ها تِ فله هیهی آٍاص عـكّش ًفغ  -31

 

 ًوشُ( 4دسن هغلة )

 ًوشُ داسد. 5/0ؿذُ تِ ػؤال هشتَط تِ آى پاػخ دّیذ. ّش هَسد تا تَجِّ تِ هتي هغشح

 دس عثاست صیش، ًَیؼٌذُ تش چِ چیضی تأویذ داسد؟ -32

 "ام ایي ًشهی سا حغ وٌذخَاّن پاّای تشٌِّّا ًشم اػت وافی ًیؼت. هیتشای هي خَاًذى ایي وِ ؿي ػاحل"

 دس وذام گضیٌِ آهذُ اػت؟ "ای وِ َّیذا وٌن تَ ساای وِ ؿَم عالة حضَس / پٌْاى ًگـتِؼیثت ًىشدُ"هفَْم تیت  -33

 آ. واؽ ّیچ اًتظاسی دس ٍجَدت حتّی سًگ َّع تِ خَد ًگیشد.

 ب. آسصٍ هىي وِ خذا سا جض دس ّوِ جا دس جایی دیگش تیاتی.

 یی فؼفش تِ فؼفش.ج. اعوال ها ٍاتؼتِ تِ هاػت؛ ّوچٌاى وِ سٍؿٌا

 دٌّذُ اٍ ًیؼت.ای ًـاىد. ّیچ آفشیذُ

-سٍیذ ٍ پیاهثشاى تشهیّای گٌذم هیای ػشصهیٌی وض خاوت خَؿِ"دس ػشٍدُ هماتل، وذام ػشصهیي هَسد خغاب اػت؟   -34

 "خیضًذ.

 ، همصَد اص گَّش اٍّل ٍ دٍم چیؼت؟"شاص / گفت گَّش تِ گَّش آهذ تاصآهذ آٍسد پیؾ خیش ف"دس تیت  -35

 چیؼت؟ تَضیح دّیذ. "اص وَصُ ّواى تشٍى تشاٍد وِ دس اٍػت."الوثل همصَد اص ضشب -36

-، آدهی سا اص چِ چیضی تش حزس هی"سٍی ّؼت / پغ تِ ّش دػتی ًـایذ داد دػتچَى تؼی اتلیغ آدم"هَلَی دس تیت  -37

 داسد؟

 چْاس ٍیظگی یه حواػِ سا تٌَیؼیذ. -38

 ًَؿتِ ویؼت؟ "اػشاسالتَّحیذ"وتاب  -39

 

 ًوشُ( 2حفظی )ؿعش 

 ًوشُ داسد. 5/0ؿذُ سا تىویل وٌیذ. ّش هَسد ّای خَاػتِهصشاع

 / .............................. وٌٌذٍ هله تش آدهیاى ًَحِ هی جيّ -40

 .. / واؿَب دس تواهی رسّات عالن اػت............................ -41

 / .............................. دس تاسگاُ لذع وِ جای هالل ًیؼت -42

 ............................ / ایي سػتخیض عام وِ ًاهؾ هحشّم اػت.. -43

 پورمهدی شیخ
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