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 تارم  رزیف

 ( ًوز25/0ُّز هَرز  ). جاّای ذالی را کاهل کٌيس  الف

 .ستاى است ....................................... ازتيات کارتزز  -1

 . است ....................... تزرسی هتي اس زیسگاُ تضاز ٍ ایْام هزتَط تِ سطح  -2

 .زر تزرسی هتي هی گَیٌس................................. گذر زازى چطن تا سزػت اس هياى سطزّا ٍ صفحات را  -3

75/0 

 ( ًوز25/0ُّز هَرز  ).گشیٌِ زرست را زر سَاالت سیز اًتراب کٌيس  ب

 ًازرست ( ب زرست  (الف. تِ سثك ذزاساًی سثك ساهاًی ّن هی گَیٌس -1

. ًام گذاری ضسُ است ..................... سثك حواسی تز اساس  -2

 زاًص ( ز هَضَع (ج ّسف (ب سهاى ٍ زٍرٓ اثز  (الف

استفازُ اس زٍ ًطاًِ تزای یك هتون اس کسام ٍیژگی ّای سثك ذزاساًی است ؟  -3

  ازتی–ستاًی  ( ز فكزی ( ج ازتی ( ب ستاًی  (الف

 زر یًَاى تاستاى اًَاع ازتی تيطتز هثتٌی تز کسام هَرز تَزُ است ؟  -4

 لحي ( ز سثك ( ج ًثز ( ب ضؼز (الف

1 

 . تِ سؤاالت سیزپاسد کاهل زّيس  ج

 (5/0)چزا یؼقَب ليث تالش کزز تا اقتسار ایزاى را تِ آى تاسگززاًس ؟  -1

 

 
 (5/0)کسام زٍرُ تِ ًام ػصز اًسیطِ ی استقالل هلی ایزاى ًام گذاری ضسُ است ؟  -2

 

 

 تحت تأثيز چِ کسی ًَضتِ ضسُ است ؟ ًَع ًثز آى تفسير كشف االسرار وعده االبرارکتاب  -3

( 5/0)چيست ؟ 

 
( 5/0). سري رسا ٍ تليؾ چٌس ٍیژگی زارز ؟ ًام تثزیس  -4

 

 
( 5/0)زر تزرسی یك هتي آذزیي گام چيست ؟  -5
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 تارم  رزیف

 (1). ّزیك اس قسوت ّای الف هزتَط تِ کسام قلوزٍ زر قسوت ب هی تاضس ؟ هؼلَم کٌيس  -7 

 ازتی (1 اس هياى رفتي لغات هْجَر فارسی ًسثت تِ سثك ذزاساًی (الف

 فكزی (2 تِ کارگيزی رزیف ّای فؼلی ٍ اسوی زضَار زر ضؼز (ب

 ستاًی (3 رٍاج ّجَ ٍ ّشل زر ضؼز (ج

  فزاٍاًی لغات ٍ تزکيثات ػزتی (ز

آى را کاهل « سازگی فكز ٍ رٍاًی کسام است » یكی اس ٍیژگی ّای ضؼز فارسی زر قزى چْارم  -8

( 1). تٌَیسيس

 

 
سِ هَرز اس ػَاهل پيطزفت ٍ گستزش ستاى ٍ ازب فارسی زر قزى ّای پٌجن ٍ ضطن کساهٌس ؟  -9

( 5/1). تٌَیسيس

 

 

 
( 1). چْار هَرز اس قلوزٍی ستاًی ضؼز سیز را زرست تٌَیسيس -10

تِ رٍتِ تاسی اًسیطيس زر راُ    تِ زام افتاز رٍتاّی سحزگاُ

زّس حالی تِ گاسر پَستيٌن    کِ گز صياز تيٌس ّن چٌيٌن 

 س تين جاى فزٍافكٌس تي را   سپس آًگِ هُززُ کزز اٍ ذَیطتي را

 

 

 
( 1).هتي سیز هزتَط تِ ًثز کسام زٍرُ است ؟ اٍل یا زٍم ؟ زٍ ٍیژگی ایي ًثز را تٌَیسيس -11

آٍرزُ اًس کِ تِ فالى ضْز زرذتی تَز ٍ زر سیز زرذت سَراذی هَش ٍ زر ًشزیكی آى زرذت گزتِ ای 

گزتِ زر زام افتاز ٍ تواًس ٍ هَش تِ . رٍسی صياز زام تٌْاز . ذاًِ زاضت ٍ صياز آًجا تسيار آهسًسی 

« کليلِ ٍ زهٌِ  »    .طلة طؼوِ اس سَراخ تيزٍى رفت 

 

 

 

 
( 1). زٍ هَرز اس ٍیژگی ّای فكزی ضؼز سیز را کاهل تٌَیسيس -12

 ًثَز زًساى التل چزاؽ تاتاى تَز  هزا تسَز ٍ فزٍ ریرت ّزچِ زًساى تَز

 چِ ًحس تَز ّواًا کِ ًُحس کيَاى تَز  یكی ًواًس اس آى ّوِ تسَز ٍ تز ترت

 ضس آى سهاًِ کِ اٍ ضاػز ذزاساى تَز ضس آى سهاًِ کِ ضؼزش ّوِ جْاى تٌَضت 
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 تارم  رزیف

( 1). هتي سیز هزتَط تِ ًثز کسام زٍرُ است ؟ زٍ هَرز اس ٍیژگی ّای ًثز ایي زٍرُ را تٌَیسيس -13 

چَى تِ تصزُ تزسيسین اس تزٌّگی ٍ ػاجشی تِ زیَاًگاى هاًٌسُ تَزین ٍ سِ هاُ تَز کِ هَی سز تاس 

.... ًكززُ تَزین ٍ هی ذَاستن کِ زر گزهاتِ رٍََم تاضس کِ گزم ضَم کِ َّا سزز تَز ٍ جاهِ ًثَز ٍ 

 

 

 

 
.  هتي سیز را ترَاًيس ٍ تِ سؤاالت طزح ضسُ پاسد زّيس  -14

فزهَز تا جاهِ اس اٍ تز کٌٌس ٍ اس زُِ تيزٍى . یكی اس ضاػزاى پيص اهيز زسزاى تزفت ٍ ثٌایی تز اٍ تگفت 

ذَاست تا سٌگی تز زارز ٍ سگاى را زفغ کٌس سهيي ید . هسكيي تزٌِّ تِ سزها ّوی رفت . کٌٌس 

.  گفت سٌگ را تستِ ٍ سگ را گطَزُ . گزفتِ تَز ػاجش ضس 

 هزا تِ ذيش تَ اهيس ًيست ضزهزساى  اهيسٍار تَز آزهی تِ ذيز کساى

 (5/0.)زٍ ٍیژگی ستاًی هتي تاال را تٌَیسيس  (الف

 

 

 (1. )سجغ ، تضاز، جٌاس ، کٌایِ را تٌَیسيس (ب

 

 

 (5/0)هفَْم ًثز تاال اس ًظز فكزی چيست ؟  (ج

 

 
:  ضؼز سیز را ترَاًيس ٍ سپس تِ سؤاالت پاسد زّيس  -15

 گفت ًقطت ّوِ ک است چزا   اتلْی زیس اضتزی را تِ چزا 

 ػية ًقاش هی کٌی ّطسار  گفت اضتز ، اًسر ایي پيكار 

 تَ سهي راُ راست رفتي ذَاُ  زر کژی ام ًكي تِ ػية ًگاُ 

 اس کژی ، راستی کواى آهس  ًقطن اس هصلحت چٌاى آهس

 طاق اتزٍ تزای جفتی چطن   ّست ضایستِ گز چت آهس ذطن 

( 1. )را تٌَیسيس« جٌاس ، تضاز ، استؼارُ ٍ کٌایِ » زر ضؼز تاال  (الف

 

 

 (75/0. )سِ هَرز اس ٍیژگی ّای ستاًی ضؼز تاال را کاهل ٍ زرست تٌَیسيس (ب
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 تارم  رزیف

( 1). تزرسی کٌيس « جاى ترطی ٍ کٌایِ » تيت سیز اس ًظز آرایِ ّای   -16 

 تا یاز تَ افتازم ، اس یاز تزفت آًْا   گِ ًؼزُ سزی تلثل گِ جاهِ زریسی گل 

 

 
:  تا تَجِ تِ هتي سیز پاسد زّيس  -17

اسة کطيس گفت هی زاًيس ایي  (لگام)اَفسار. رٍسی پيز ها تا جوؼی اس ّوزاّاى تِ زر آسياتی رسيس 

هي گزز ذَیص هی گززم ٍ پيَستِ زر ذَز سفز هی کٌن تا ّزچِ ًثایس اس ذَز . آسياب چِ هی گَیس 

.  هؼزفت ایي است . زٍر کٌن 

( 5/0( )اس ًظز فكزی )  هحتَای حكایت تاال چيست ؟ (الف

 

( 5/0. )زٍ ٍیژگی ستاى هتي تاال را تٌَیسيس (ب

 

 
:  هتي سیز را ترَاًيس ٍ تِ سؤاالت پاسد زّيس  -18

 : سؼسی زر گلستاى هی فزهایس 

ذاًساى ًثَتص گن گطت    پسز ًَح تا تساى تٌطست 

  پی ًيكاى گزفت ٍ هززم ضس  سگ اصحاب کْف رٍسی چٌس 

( 5/0)اس ًظز فكزی هحتَای هتي تاال را تزرسی کٌيس  (الف

 

ّزکِ تا تساى ًطيٌس اگز ًيش طثيؼت ایطاى زر اٍ اثز ًكٌس تِ طزیقت ایطاى هتْن » زر جولِ ی  (ب

( 1). سجغ ٍ تلويح را هؼلَم کٌيس « گززز 

 

 

 

 

 پيزٍس تاضيس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


