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 تارم  رزیف

 .تا تَخِ تِ ؽؼز سیز تزای ّزیك اس قلوزٍّای ستاًی ٍ ازتی زٍ هَرز ًام تثزیس  1

 راُ زر اًسیؾیس تاسی رٍتِ تِ    عحزگاُ رٍتاّی افتاز زام تِ

 پَعتیٌن گاسُر تِ حالی زّس    چٌیٌن ّن تیٌس فیّاز گز کِ

 را تي افکٌس فزٍ خاى، تین س   را ذَیؾتي اٍ کزز هُززُ ًگِ، آ پظ

 اًگاؽت کن را رٍتِ ًوییارعت    پٌساؽت هززُ را اٍ آهس، فیّاز چَ

 ًیك هزا آیس کار تِ اٍ گَػ کِ    لیك اٍ گَػ حالی تثُزیس تيُ س

 گیز کن گَػ، ای، یك هاًسُ سًسُ چَ    گیز غن تزکِ :گفتا رٍتاُ زل، تِ

 ّن هزا آیس کار تِ اٍ ستاى    زَم ایي :گفت تیاهس، زیگز یکی

 رٍتاُ ًالِ یك خاى، تین اس ًکزز    ًاگاُ هزز، آى تُزیس را ستاًؼ

 ًیش اٍ زًساى ّوی آیس کار تِ    چیش ّوِ اس را ها :گفت کظ زگز

 تکٌسًس زًساًؼ چٌس عرتی تِ    زرفکٌسًس آّي کِ تا زَم، ًشَز

 ستاًن ٍ گَػ ًِ ٍ تاػ زًساى ًِ    تواًن گز: گفتا رٍتاُ زل، تِ

 کار اعت تِ را رًدی کِ رٍتِ، زل   اعت اذتیار :گفت ٍ آهس کظ زگز

 ًگاُ آ تیزُ، ؽس اٍ چؾن تز خْاى    رٍتاُ زٍر، اس ؽٌیس زل ًام چَ

 عاسی حیلِ کارم تِ تایس کٌَى   تاسی ًیغت زل تا :هیگفت زل تِ

 تیز کواى، اس ّوچَى زام، اس تدَغت   تشٍیز ٍ زعتاى فس تِ ٍ ایي تگفت

 اعت گزفتِ زر حسیثؼ ػالن، زر کِ   اعت ؽگفت تظ حسیثی زل، حسیث

2 

 .تا تَخِ تِ هتي سیز تزای ّزیك اس قلوزٍّای ازتی ٍ فکزی زٍ هَرز ًام تثزیس  2
 هغت اؽُتز پیؼ اس کِ اعت آى هزز ّوچَى کٌس، غفلت ذَز آذزت عؼازت اس ٍ آٍرز رٍ زًیایی اهَر تِ کِ ّز

 تز پاّایؼ ٍ تَز رٍئیسُ آى تاالی تز کِ سز ؽاخ زٍ زر زعت ٍ چاّی آٍیرت زر ذَیؾتي ضزٍرت، تِ ٍ تگزیرت

 .تَزًس گذاؽتِ تیزٍى عَراخ، عز اس کِ تَز هار چْار عز تز پای، زٍ ّز تٌگزیغت، تْتز هیاى، ایي زر .گزفت خایی قزار

 .ًوَز التفات چاُ، عز تِ .هیکزز اًتظار را اٍ افتازىِ ٍ گؾازُ زیس؛ زّاى عْوٌاک اصزّایی افکٌس، چاُ قؼز تز ًظز

 طزیقی را ذَز ٍ ذالؿ هیاًسیؾیس تستیزی ایي، اثٌای زر اٍ ٍ یثزیسًسم زاین ؽاذْا آى تید عپیس، عیاُ ٍ هَؽاىِ

 هؾغَل آى حالٍت زر ًَػی اس تزُز، لة تِ آى اس یافت،چیشی ؽْس قسری ٍ سًثَرذاًْای ذَیؼ، پیؼِ .یدُغتم

 زر حزکت ٍقت کسام کِ زاًغت ًتَاى ٍ اعت هار چْار عز تز اٍ پای کِ اًسیؾیس ًِ ٍ غافل هاًس ذَز کار اس کِ گؾت

 اصزّا زّاى زر حزیـ تیچارٓ آى ٍ ؽاخ تگغغت ًکِ چٌسا ،... ٍ هیٌوایٌس تلیغ خِسِ ؽاذْا، تزیسى زر هَؽاى ٍ آیٌس،

 .افتاز

 رٍس، ٍ ؽة تز ؽاذْا تزیسى تز هساٍهت ایؾاى ٍ عیاُ ٍ عپیس هَؽاى ٍ کززم هاًٌس آفت، پُز چاُِ تساى را زًیا هي پظ،

 ٍ تاؽس، قاتل سّزِ آیس، حزکت زر آى اس یکی کِ ّزگاُ ٍ اعت ذلقت آزهی ػوازِ کِ طثایغ تِ را هار چْار آى ٍ

 ًدات راُ ٍ اعت، تغیار آى، رًح ٍ اًسک آى، فایسٓ کِ خْاًی ایي لذّات تِ کززم هاًٌس را آى ؽیزیٌی ؽْس ٍ چؾیسىِ

 آًگاُ ٍ پیَعت تایس تسٍ ّزآیٌِ تَز؛ ًتَاًس چارُ آى، اس هزخؼی کِ تِ کززم هاًٌس را اصزّا ٍ تغتِ هیگززاًس، آزهی، تز

 .ًیغت هْیّا راُ تاسگؾتي ٍ ًسارز عَز ًساهت،
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 03/98/ 18:              تارید اهتحاى  ػلَم اًغاًی ٍهؼارف:          رؽتِ  ػلَم ٍ فٌَى ازتی     : زًثالِ عؤال اهتحاى زرط 

 تارم  رزیف

 1 اعاعیتزیي ػاهل پیسایی ؽؼز چِ ًام زارز ؟  3

 .زر اتیات سیز ًوًَْْای ٍاخآرایی ٍ ٍاصّآرایی را تیاتیس  4

 هي کِ یك اهزٍس هْواى تَام فززا چزا؟  ػوز ها را هْلت اهزٍس ٍ فززای تَ ًیغت (الف

 پای چَتیي عرت تیتوکیي تَز   پای اعتساللیاى چَتیي تَز (ب

 تاز ذٌك اس خاًة ذَارسم ٍساى اعت  ذیشیس ٍ ذش آریس کِ ٌّگام ذشاى اعت  (ج

5/1 

 75/0 عِ زعتْی ػوسّی ستاًْای ایزاًی کساهٌس؟  5

 . ًام ًَیغٌسگاى کتاتْای سیز را تٌَیغیس 6

 تزخوْی تفغیز طثزی (ج   تفغیز طثزی ( ب ؽاٌّاهْی اتَهٌقَری  (الف

 تارید الزعل ٍ الولَک ( ّـ   تارید تلؼوی  (ز

25/1 

 .اتیات سیز را تقطیغ کٌیس ٍ ػالهت ّز ّدا را سیز آى قزار زّیس  7

  کی تَزّای ًْفتِ کِ پیسا کٌن تَ را؟  کی رفتْای س زل کِ توٌا کٌن تَ را؟ (الف

  زعت تِ کاری سًن کِ غقِ عزآیس  تز عزِ آًن کِ گز س زعت تزآیس  (ب

 ذَز ؽکي آییٌِ ؽکغتي ذطاعت   آیٌِ ار ًقؼ تَ تٌوَز راعت  (ج

3 

 1 .زٍ ٍیضگی ستاًی ؽؼز عثك ذزاعاًی زٍرّی اٍل را ًام تثزیس  8

 1 ػلت تَخِ ًَیغٌسگاى  تِ فارعیٌَیغی زر عسّْای پٌدن ٍ ؽؾن چِ تَز؟  9

 . اًَاع عدغ را زر خوالت سیز هؾرـ کٌیس ٍ ًَع ّزیك را تٌَیغیس 10

 .ّوِ کظ را ػقل ذَز تِ کوال ًوایس ٍ فزسًس ذَز تِ خوال  (الف

 . هلك تی زیي تاطل اعت ٍ زیي تی هلك ضایغ (ب

 .زٍعتی را کِ تِ ػوزی فزاچٌگ آرًس ًؾایس کِ تِ یك زم تیاسارًس (ج

5/1 

 .زر اتیات سیز ٍاصّی قافیِ، حزٍف قافیِ، قاػسّی قافیِ، طزح ّدایی قافیِ، رٍی ٍ رزیف را هؾرـ کٌیس  11

  کِ عز تِ کَُ ٍ تیاتاى تَ زازّای ها را  فثا تِ لطف تگَ آى غشال رػٌا را (الف

  ّوی ؽاز گززز س تَیؼ رٍاى  گالب اعت گَیی تِ خَیؼ رٍاى (ب
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 . کسام تیت تزفیِ ٍ کسام هَاسًِ زارز؟ ػلت را تَضیح زّیس  12

 ای هقزر تِ تَ رعَم کوال   ای هٌَر تِ تَ ًدَم خوال  (الف

 س تیغ تَ تْزام تزیاى ؽَز    س گزس تَ ذَؽیس گزیاى ؽَز  (ب

5/1 

 . زر اتیات سیز اًَاع خٌاط را هؾرـ کٌیس  13

  کِ هَراى را قٌاػت ذَؽتز اس عَر تگفت اس عَر کوتز گَی تا هَر (الف

  چِ تَقغ س خْاى گذراى زاری تَ هگذراى رٍس عالهت تِ هالهت حافظ (ب

  زیسی کِ چگًَِ گَر تْزام گزفت؟  تْزام کِ گَر هیگزفتی ّوِ ػوز (ج

5/1 

 هَفق تاؽیس 

 

 

 

 

 

 

 


