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 تارم  ردیف

  ًورُ 4تاریخ ادتيات ٍ ظثه ؼٌاظی  الف

 چرا ؼاػراى لرى دّن تِ ظَی حميمت گَیی ٍ ٍالؼِ گَیی تازگؽتٌذ؟ -1

 . دٍ تي از هفاخر ٌّر لرى دّن را فمط ًام تثریذ  -2

 خالّق الوؼاًی ثاًی لمة ويعت ؟  -3

هتي زیر روذام یه از ؼاػراى لرى دّن را هؼرفی هی وٌذ ؟   -4

. اٍ را تِ ظثة ظرٍدى غسل ّای خيال اًگيس ٍ تِ وار تردى هعوَى ّای تذیغ ٍ گاُ دٍر از رّي هی ؼٌاظين 

ٍیصگی ػوذُ اغ هعوَى ّای پيچيذُ ٍ اظتؼارُ ّای رًگيي ، خيال اًگيس ٍ ظرؼار از اتْام ٍ تخيل ّای رهس 

 .آهيس ؼاػراًِ اظت 

 .اٍ زتاًسد اظت ...................... هؼرٍف ٍ تروية تٌذ ....................... هحتؽن واؼاًی در ظرٍدى ؼؼر  -5

 چرا ؼاػراى ػصر صفَی تِ هَظَػات اًذرزی ، هعاهيي آفریٌی ٍ غيرُ رٍی آٍردًذ ؟ -6

 .جذٍل زیر را واهل وٌيذ  -7

 

 

 

 
 .دٍ ٍیصگی ًثر دٍرُ ٌّذی را از ًظر للورٍ زتاًی را فمط تٌَیعيذ -8

 ًَع ؼؼر ًام ًَیعٌذُ هَظَع اثر

  ؼيخ تْایی  جاهغ ػثاظی

 ظادُ   ػيي الحيات

 

5/0 

5/0 

25/0 

25/0 

 

 

 

5/0 

5/0 

1 

 

 

 

5/0 

  ( ًورُ 5 )تحليل ؼؼر ٍ ًثر  ب

. غسل زیر از صائة تثریسی را تخَاًيذ ٍ هَارد خَاظتِ ؼذُ را در جذٍل زیر واهل وٌيذ  -9

چَى ًگاُ آؼٌا از چؽن یار افتادُ ام     رٍزگاری ؼذ ز چؽن اػتثار افتادُ ام

 چَى گل پصهردُ تر رٍی هسار افتادُ ام  دظت رغثت وط ًوی ظازد تِ ظَی هي دراز

 ًثط هَجن ، در تپيذى تی لرار افتادُ ام  اختيارم ًيعت چَى گرداب در ظرگؽتگی

 در چوي تيىار چَى دظت چٌار افتادُ ام   ػمذُ ای ّرگس ًىردم تاز از وار وعی 

 دٍر ًيعت دٍر از هصگاى اتر ًَ تْار افتادُ ام    ّوچَ گَّر وس دلن از ظٌگ گردد 

 للورٍ فىری للورٍ ادتی للورٍ زتاًی

   

   

  (رور دٍ هَرد  ). تيت زیر را از ًظر للورٍ ادتی تررظی وٌيذ  -10

 اٍ از ظتارُ دم زد ٍ هي از تَ دم زدم    تا آظواى هفاخرُ وردین تا ظحر 

ترای ّر للورٍ رور  ). هتي زیر از وتاب تاریخ ػالن آرای ػثاظی از ًظر للورٍ ّای زتاًی ٍ ادتی تررظی وٌيذ  -11

  (دٍ هَرد وافی اظت 

از طثمِ ی ػليِ ی ؼؼرا وِ ًاظواى هٌاظن ظخي پيرایی ٍ پيراًِ تٌذاى ظلعلِ ی هؼٌی آرایی اًذ در آى 

ٌّگام در اردٍی هؼلّا ٍ هواله هحرٍظِ ، ؼاػراى ظخٌَر ٍ ظخٌَراى تالغت گؽتر تی ؼوار تَدًذ در اٍایل 

 .حال حعرت خالاًی جٌّت هىاًی تَجِ توام تِ حال ایي طثمِ تَد 
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 تارم  ردیف

 . یه هَرد از ٍیصگی ّای للورٍ فىری ؼؼر ظثه ٌّذی را تٌَیعيذ -12 

  ( هَرد 3 ). آرایِ ّای پر وارترد ظثه ٌّذی را فمط ًام تثریذ  -13
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 ( ًورُ 5 ) (ػرٍض  )هَظيمی ؼؼر  ج

 . ًام دیگر ٍزى ّوعاى دٍلختی را تٌَیعيذ -14

 . را تٌَیعيذ« هفاػلي » هؼادل فارظی ٍزى  -15

تيت ّای زیر را هتٌاظة تا پایِ ّای آٍایی تفىيه وٌيذ ، ظپط ٍزى ٍ ًؽاًِ ّای ّجایی ّریه را در خاًِ  -16

. ّا ، جای دّيذ 

  خذایا تَ داًی وِ ها را چِ هی ؼذ ؟  خذایا تَ داًی وِ تر ها چِ آهذ  (الف

   چِ تان از هَج تحر آى را وِ تاؼذ ًَح وؽتيثاى چِ غن دیَار اهّت را وِ دارد چَى تَ پؽتيثاى (ب

  پایِ ّای آٍایی

  ًؽاًِ ّای ّجایی

  ٍزى

.  تا دليل تٌَیعيذ وِ تيت زیر دارای پایِ ّای آٍایی ّوعاى دٍلختی اظت  -17

  از تط وِ دیر هاًذی چَى ؼام رٍزُ داراى ای صثح ؼة ًؽيٌاى جاًن تِ طالت آهذ 

. وذاهيه از گسیٌِ ّای زیر پایِ آٍایی دٍلختی دارد ؟ ٍزى آى را هؽخص وٌيذ  -18

      ٍیي ػالن تی اصل را ، چَى ررُّ ّا تر ّن زًذ گر جاى ػاؼك دم زًذ ، آتػ در ایي ػالن زًذ  (الف

  دیَاى هذایي را ، آیيٌِ ی ػثرت داى ّاى ای دل ػثرت تيي ، از دیذُ ػثر وي ّاى  (ب

ٍزى تيت زیر در وذام گسیٌِ آهذُ اظت ؟   -19

 رٍزی تفّمذی وي درٍیػ تيٌَا را  ای صاحة وراهت ، ؼىراًِ ی ظالهت

 هفتؼلي ، هفاػلي ، هفتؼلي، فاػلي ( ب هعتفؼلي ، فؼَلي ، هعتفؼلي ، فؼَلي (الف
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  ( ًورُ 6 ) (آرایِ ّای ادتی  )زیثا ؼٌاظی ؼؼر  د

. در تيت ًَع تؽثيِ تِ وار رفتِ را تٌَیعيذ -20

  گَ تيا ظيل غن ایي خاًِ زتٌياد تثر ها چَ دادین دل ٍ دیذُ تِ طَفاى تال

 .را در یه جولِ هؼٌای هجازی ٍ در جولِ ای دیگر در هؼٌی حميمی تِ وار تثریذ « دؼت » ٍاشُ  -21

 .در چِ صَرتی هجاز اظتؼارُ اظت ؟ هثالی تٌَیعيذ -22

در تيت زیر چٌذ اظتؼارُ تِ وار رفتِ اظت ؟ وذام پایِ ی تؽثيِ در آى ّا دیذُ هی ؼَد ؟  -23

 تْار ػارظػ خطی تِ خَى ارغَاى دارد تتی دارم وِ گرد گل ز ظٌثل ظایِ تاى دارد 

. در تيت زیر اظتؼارُ را هؽخص وردُ ًَع آى را ًَؼتِ ٍ آى را تِ یه تؽثيِ تثذیل وٌيذ  -24

  وای ًَر چؽن هي تِ جس از وؽتِ ًذرٍی دّماى ظالخَردُ چِ خَغ گفت تا پعر 

. ًَع اظتؼارُ ّای تىار رفتِ را در گسیٌِ ّای زیر تٌَیعيذ -25

تر چار چَب پٌجرُ ی هي  / خيرُ ًگاُ اٍ / ؼة ایعتادُ اظت  (الف

  تاز ای ظپيذُ ی ؼة ّجراى ، ًياهذی  تاز اهؽة ای ظتارُ ی تاتاى ، ًياهذی  (ب

.  در تيت زیر وٌایِ ّا را تياتيذ ٍ هفَْم وٌایِ ای آى ّا را تٌَیعيذ -26

  فردا غثار والثذت تر َّا ترد داهي وؽاى وِ هی رٍی اهرٍز تر زهيي 

 ثاتت لذم تَدى وٌایِ از چيعت ؟  -27

تِ وار رفتِ اظت ؟  « یه جا ظاوي ؼذى » در هتي زیر وذام لعوت در هؼٌی وٌایِ ای  -28

 ػالل چَى خالف اًذر هياى آیذ ، تجْذ ٍ چَى صلح تيٌذ ، لٌگر تٌْذ
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 پيرٍز تاؼيذ


