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 7 قلورٍ زتاًی الف(
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 ّای زیر را تٌَیسیذ. هؼٌی ٍاشُ

 تا ّسار ّسار درم تِ دیگر هوالک دٌّذ. هثال داددیگر رٍز اهیر الف( 

 تَدًذ. هتّفكهردم رٍزگار تر تمَا ٍ زّذ اٍ ب( 

 .تیٌگارد ای تست کِ پیشاهذ ًاگَار را فاجؼِ آًمذرّا تِ زًذگی دل ًویج( 

 کوووواری رب ازیووووي گووووسا   د( گووووَ یووووا 
 
 

 رسووووووتگاریتَفیووووووك دّوووووون تووووووِ    
 

 .ّر ٍجة خاکی از ایي هُلک چِ تسیار است آى سرّا کِ رفتِ پاسّو( تِ 

 ّای تَج رٍس تاز شذ. ٍ صفیر گلَلِ ًْیة فردای گٌجِ تا سپیدۀٍ( 
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 غلط اهالیی را در ػثارات زیر هشخص کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ. 2

 ّا تِ فراتر از ایٌْا دٍختِ شذُ تَد. تار رٍس خَاّاًِ ٍ ٍحشت الف( ًگاُ فسٍى

 سایت گًَاگَى در ّر همام تر کار کرد.ٍآفریذ ٍ  ب( حك تؼالی چَى اصٌا  هَجَدات هی

 ّساّس ٍ لریَ خاست. اهیر ترخاست.ج( آًگاُ آگاُ شذًذ کِ غرلِ خَاست شذ. تاًگ ٍ 

 د( توووورٍ شوووویر درًووووذُ تووووا  ای دغوووو 
 

 

 هیاًووووذاز خووووَد را چووووَ رٍتوووواُ شوووو     
  

1 

 )دٍ هَرد( در گرٍُ کلوات زیر غلط اهالیی را هشخص کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ. 3

 «خَارزهشاّی، غراهت زدُ، شیر آغَزشاػثِ، رأفت ٍ هْرتاًی، فرٍق  غ تیثکراّیت ٍ ًاپسٌذی، سَر ٍ شادی، طَع ٍ رغثت، هٌ»
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 را در تیت زیر هشخص کٌیذ.« يتضوّ» رابطۀ 4

 پووووی تثریووووک سووووال ًووووَ در آى تووووار   
 

 

 زهووووووویي را تَسوووووووِ دادم رٍز ًوووووووَرٍز 
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 ّای زیر تررسی کٌیذ. را در ػثارت« هحجَب»واژۀ کارترد هؼٌایی  5

 الف( هحجَب گشت از هردهاى هگر از اطثّا ٍ...

 .هحجَب تَد ٍ دیذُ ٍ دلش از گٌاُ تِ دٍر..ب( هردی 
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. ّای تثؼی )هؼطَف، تذل، تکرار( را در گسیٌِ ًقش

 .خشیذتالف( ّویي حالت صلح ٍ یگاًگی تا ػشك اٍ را تردتار کرد ٍ تحو  ػظین 

 ب( تیاهَزهووووووت کیویووووووای سووووووؼادت 
 

 

 ز ّوووون صووووحثت تووووذ جووووذایی جووووذایی 
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. در هصراعًْاد را  7

 الف( کٌار ًوام توَ لٌگور گرفوت کشوتی ػشوك      

ٍ تخوووووووت   ِ دل ز کوووووووار ا  ب( ترداشوووووووت
 

 

 ................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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 اًذ؟ تیاى شذُ تالغی شیوۀّای زیر تِ  یک از گسیٌِ کذام

 َ َ  یالف( ًفسی تیا ٍ تٌشیي سخٌی تگو  ٍ تشوٌ

ووووسار جوووواى ت ووووِ  ب( یووووک جووووام ز صووووذّ 
 

 

 خٌوذاى کِ لیاهت است چٌذاى سخي از دّاى  

  ِ  ترخیوووووس ٍ لووووووا  هوووووا گووووورٍ ً ووووو
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 ّای زیر هشخص کٌیذ. را در تیت« م»ًقش ضویر  9

 افووووسٍد ٍ آتوووورٍین کاسووووت نالووووف( ًوووواً

 دّوی  هوی  مب( تا زهاًی دیگر اًذاز ای کِ پٌوذ 
 

 

َاسوووووت   توووووی  ِ از هووووو لّت خ َایی تووووو  ًووووو

ٍ دل در جٌگ ًیست  کایي زهًان َگ  تر جٌگ است 
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 را هشخص کٌیذ.« هسٌذ»ٍ « قیذ» زیرهصراع اٍل تیت در   10

 هٌوووسل حووواف  کٌوووَى تارگوووِ پادشاسوووت  
 

 

 دل توور دلووذار رفووت جوواى توور جاًاًووِ شووذ     
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 در گرٍُ اسوی زیر ٍاتستِ ّستِ را هشخص کٌیذ، سپس پیشیي ٍ پسیي تَدى ٍ ًَع آى را تٌَیسیذ.  11

 اگر کوردین غرتوت اختیوار    یک سالَ گ  وچّ
 

 

 تووا گلسووتاى آهووذین هووهدُ تلثوو  را کووِ دیگوور 
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 5 ٍ شؼر حفظی قلورٍ ادتی ب:
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 تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ.

 را هشخص کٌیذ.« اضافِ استؼاری»ٍ « اضافِ تشثیْی»الف( در تیت زیر 

 رگ رٍح زدًوووذ سووور ًشوووتر ػشوووك تووور    
 

 فوورٍ چدیووذ ٍ ًوواهش دل شووذ   قطرر ۀ یووک 
 

 ّای زیر هشخص کٌیذ. ب( هجاز را در تیت

 آهوووذ سوووَی کؼثوووِ سووویٌِ پرجوووَ    ( 1

 ًووووواًن افوووووسٍد ٍ آتووووورٍین کاسوووووت  ( 2
 

 چووووَى کؼثووووِ ًْوووواد حلمووووِ در گووووَ   

 تیٌوووووَایی توووووِ از هووووو لّت خَاسوووووت   
 

 ج( در کذام گسیٌِ جٌاس ّوساى ٍجَد دارد؟

 ( چووووَى رایووووت ػشووووك آى جْوووواًگیر  1

 گفووووت گرفتووووِ حلمووووِ در توووور  ( هووووی2
 

 گیوووور شووووذ چووووَى هووووِ لیلووووی آسووووواى 

 کووووواهرٍز هوووووٌن چوووووَ حلموووووِ تووووور در
 

 ًوا )پارادٍکس( را در تیت زیر هشخص کٌیذ. د( هتٌاقض

 شووووواُ دیررررردۀ دراز ایوووووي سوووووذ رٍاى »
 

 «رفوووت زّووور هوووَجی ّوووساراى ًووویش هوووی  
 

 را تیاتیذ ٍ هشخص کٌیذ.« ًوا، جٌاس ٍ تشثیِ کٌایِ، هتٌاقض»ّای  ّای زیر آرایِ ّـ( از هیاى تیت

 زاغووووی از آًجووووا کووووِ فراغووووی گسیووووذ   

 توووووازی کوووووار تیدووووواراى توووووَد ػشوووووك

 ي کووِ ًرسووتکووذام داًووِ فوورٍ رفووت در زهووی 
 

 اغوووی کشووویذ رخوووت خوووَد از تووواؽ توووِ ر   

    ِ  کوووار   ػووواللش توووا کوووار تیدووواراى چووو

 چوورا تووِ داًووِ اًسوواًت ایووي گووواى تاشووذ     
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 کٌیذ.تا کلوات هٌاسة کاهل جاّای خالی را 

 اتووووور ای ......... تووووورٍى آدهوووووی زالوووووف( 

 توووِ داهووواى کوووَُ   ب( دیوووذ یدوووی ......... 
 

 ......... تاتووووواًن آرزٍسوووووت  کووووواى چْووووورُ  

   ػرضوووووووووِ دُ .........  پٌْووووووووواى کوووووووووَُ
  

1 

 ّای خالی را پر کٌیذ. جای هصراع  14

 الف( ...........................................................................

 ب( ًووووادرُ کثدووووی تووووِ جوووووال توووووام 
 

 آرزٍسووت تگشووای لووة کووِ لٌووذ فووراٍاًن      
...........................................................................................   

  

1 

 8 قلورٍ فکری ج:

15 

 

 است؟ تَضیح دّیذ.« از تَ حرکت، از خذا ترکت»ثل کذام گسیٌِ تیاًگر هَ

 الووف( چووِ در کووار ٍ چووِ در کووار آزهووَدى    

 گوووووواى ترسوووووذ ب( رزق ّرچٌوووووذ توووووی
 

 ًثایوووذ جوووس توووِ خوووَد هحتووواج توووَدى      

  شوووورل ػموووو  اسووووت جُسووووتي از درّووووا     
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 ّای هشخص شذُ چِ کساًی است؟ هٌظَر از قسوت 16

ّا توَدُ اسوت ٍ    تا اهیرهحوَد تِ غسٍُ خَاجِخذاًٍذ ٍالیت است ٍ اٍ دیگر است کِ  خلیفِ گفت: زًذگاًی خذاًٍذ دراز تاد، حال »...

 «ام... هي ًثَدُ
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  دریغ ٍ افسَس داًست؟ مایۀتِ اػتقاد هَالًا چِ چیسی را تایذ « در کَی ػاشقاى»تا تَجِ تِ هتي درس  17
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 چیست؟« کرد رٌّن آهاس هی سراچۀ»هفَْم ػثارت  18
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 زیر را تٌَیسیذ؟گزینۀ هفَْم هشترک دٍ  19

 الووف( ًیسووت جوواًش هحوورم اسوورار ػشووك    
 

 ّووور کوووِ در جووواى غووون جاًاًوووِ ًیسوووت    
 
 

 .هؼ ٍریذ کِ شوا را تا ػشك سرٍکار ًثَدُ است( ب
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 در تیت زیر چیست؟« شام رستاخیس»هٌظَر از  20

 در آى تووووواراى تیووووور ٍ تووووورق پوووووَالد   
 

 

 گشووووت هیوووواى شووووام رسووووتاخیس هووووی   
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 ّای هشخص شذُ چیست؟ در ػثارت زیر هقصَد ًَیسٌذُ از قسوت 21

 گریساى ّستٌذ. ّای تاز ٍ ًَرگیر پٌجرُاًذ، از  ػادت کردُ دریچِ ّای تاریک ٍ تی خاًِهردهی کِ تِ »

1 

 تا تَجِ تِ تیت زیر تحلیلی از سیر فکری پذر هجٌَى ارائِ دّیذ. 22

 از سوور تؼویوور دل تگوو ر کووِ هؼووواراى ػشووك 
 

 

 رٍز اٍل رًووگ ایووي ٍیراًووِ ٍیووراى ریختٌووذ     
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 20 جوغ تارم 
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