ًبم ّ ًبم خبًْادگي :
کالط ُؾتن:

اداسٍ آهْصػ ّ پشّسػ ًبدیَ 4اُْاص

اهتذبى دسط :فبسعی
تبسیخ اهتذبى99/21/5 :

آهْصؽگبٍ ُیئت اهٌبیی ؽِیذ فشیذ ًیب

ؽوبسٍ ی کبست:

سدیف

2

1

طشّاح عْال:آقبی عبکی
صهبى اهتذبى 66:دقیقَ
آصهْى اعفٌذ

عبل تذصیلی99-94:

ثبسم

صفذَ 2

2

* درستی یا نادرستی جمالت سیز را با عالمت × مشخّص کنیذ .
ؽ

الف)دس ثیت«پشعتبس اهشػ ُوَ چیض ّکظ » پشعتبس ثَ هؼٌی هطیغ اعت.

ؿ

ة)دس هصشاع«ػقل ُب ،دیشاى ؽْد کض خبک تبسیک ًژًذ» دّ گشٍّ اعوی ّجْد داسد

ؿ

ؽ

ج)دس هصشاع«ای ُذ ُذ صجب ثَ عجب هی فشعتوت» عجب ًقؼ هٌبدا داسد.

ؿ

ؽ

د) دس هثٌْی فقط هصشاع ُبی دّم ُ،ن قبفیَ ُغتٌذ.

ؿ

ؽ
2

الف)صفت هؾتشک ثیي هؾجَ ّ هؾجَ ثَ سا .............هی گْیٌذ.
ة)صفت ثیبًی ّ هضبف الیَ جضّ ُ ................غتٌذ

9

دس ثیت«لجخٌذ تْ خالصَ ی خْثی ُبعت
الف)ّاج آسایی

لختی ثخٌذ،خٌذٍ گل صیجبعت»کذام آسایَ ی ادثی ثَ چؾن هی خْسد؟
ج)جٌبط

ة)تلویخ

1

د)تضویي

دسهصشاع «گؾت دیشاى آى هجبسص صیي ػول» کذام ّاثغتَ ی پیؾیي ثَ کبس سفتَ اعت؟
ة)صفت تؼججی

الف) صفت هجِن

د)صفت پشعؾی

ج)صفت اؽبسٍ

دس هصشاع«گلغتبى کٌذ آتؾی ثشخلیل» کذام کلوَ ًقؼ هتون داسد؟
الف)گلغتبى

ة) آتؾی

د) ثش

ج) خلیل

دس هصشاع«تي آدهی ؽشیف اعت ثَ جبى آدهیّت» کذام گضیٌَ هٌبعت اعت؟

4

5

الف) تي آدهی گشٍّ اعوی هفؼْلی – ؽشیف ُغتَ

ج)اعت فؼل خبؿ – جبى اعن جوغ

ة) تي ُغتَ – ؽشیف هغٌذ -جبى هتون

د)آدهی هضبف الیَ – آدهیت ّاثغتَ پیؾیي

واژگان مشخص شذه را معنی کنیذ.
الف)صجخ صبدق قذست کبرة ؽکغت

ة) ثبد خؾن ّثبد ؽِْت ،ثبد آص

ج)خشعٌذ ؽْد صتْ خذاًّذ

د)ثَ قذس فِن هغتوؼبى هی گْین
2/5

در عبارت های داده شذه ،هسته و نوع وابسته را مشخص کنیذ.
الف) چَ اًؾبی صیجبیی سا ًْؽتَ ای!

نمره
پایانی

1

ثب ػذد

ثب دشّف

ًبم ّ ًبم خبًْادگي
هصذّخ:

ة)آى دّ عشثبص ثَ هیذاى سفتٌذ.

نمره پایانی
تجدید نظر شده

ثب ػذد

ثب دشّف

ًبم ّ ًبم خبًْادگی تجذیذ ًظش کٌٌذٍ :
اهضبء

اهضب

ردیف

6

دّم:

ًبم ّ ًبم خبًْادگی :

بارم

ؽوبسٍ ی کبست:

2

در عبارت داده شذه ،نهاد ،مفعول  ،متمم و فعل گذرا را مشخّص کنیذ.
ایي هلّت ؽجبع،دس ُؾت عبل ،دوبعَ ُبی ؽگفت اًگیض آفشیذًذ
ًِبد

7

هفؼْل

هتون

2/5

دس ًوًَْ ُبی صیش جٌبط ُب سا ثیبثیذ.
الف) الِی چْى تْ دبضشی چَ جْین ّ چْى تْ ًبظشی ،چَ گْین (

،

)

(

،

،

ة)ًَ ُش چَ ثَ قبهت هِتش ثَ قیوت ثِتش
8

فؼل گزسا

،

هفِْم اثیبت ّ ػجبست ُبی دادٍ ؽذٍ سا ثَ ًثش اهشّصی ثٌْیغیذ.
الف)یکی سا ثَ عش ثشًِذ تبج ثخت

)
4

یکی سا ثَ خبک اًذس آسد صتخت
ُش چٌذ تْ سا دس آى ضشسُبعت

ة)صًِبس هگْ عخي ثَ جض ساعت

ج)تْ دػْی داًبیی هی کشدی،اکٌْى کَ ثَ ًبداًی خْد هؼتشف ؽذی ،تْ سا ثیبهْصم.
د)گؾت دیشاى آى هجبسص،صیي ػول
9

ّص ًوْدى ػفْ ّ سدن ثی هذل
1

جای خالی را کامل کنیذ.
الف)اثش اص  .......کَ هی گشیذ ثذیي عبى صاس صاس

ة)فشػ ُبیؼ اص گلین ّ  .........عت

ج)چَ ُ ........ب کَ دس گلْ سعْة ؽذ ً،یبهذی

د)دس  ........ثش پِلْاًی دعت یبفت

ادامه سواالت در صفحة بعد

ًبم ّ ًبم خبًْادگي :
کالط ُؾتن:

اداسٍ آهْصػ ّ پشّسػ ًبدیَ 4اُْاص

اهتذبى دسط :فبسعی
تبسیخ اهتذبى99/21/5 :

آهْصؽگبٍ ُیئت اهٌبیی ؽِیذ فشیذ ًیب

ؽوبسٍ ی کبست:

طشّاح عْال:آقبی عبکی
صهبى اهتذبى 66:دقیقَ

سدیف

آصهْى اعفٌذ

عبل تذصیلی99-94:

ثبسم

صفذَ 9
دس هصشاع«گشُّی ثش آتؼ ثشد صآة ًیل» ثَ کذام سخذاد هزُجی اؽبسٍ هی کٌذ؟

اجتوبع دّعتبى یکذلن آهذ ثَ یبد» ؽبػش اجتوبع دّعتبى صویوی سا

 22دس ثیت«عش ثَ ُن آّسدٍ دیذم ثشگ ُبی ؿٌچَ سا

/5

ثَ چَ تؾجیَ کشدٍ اعت؟
 21هقصْد اص هصشاع«اص گفتَ ی اّ هپیچ عش سا»چیغت؟

 29دس ثیت «ّآى کَ دتّ ّطي ًذاؽت ثَ دل

/5

هشدٍ صاى خْة تش ثَ ثبّس هي» ًظش ؽبػش دس هْسد کغی کَ دظّ ّطي

/5

دّعتی ًذاؽتَ ثبؽذ چیغت؟

تیؾ سا دیذم ًِبى کشدى عضا» چَ ػبهلی ثبػث دسًگ اهبم ػلی(ع) /5

 21ثب تْجَّ ثَ ثیت« چْى دس آهذ دس هیبى ؿیش خذا
دسکؾتي ػوشّ ؽذ؟

 25هقصْد ؽبػش دس هصشاع«اص سگ گشدى ثَ اّ ًضدیک تش» چیغت ّثَ چَ آیَ ای اؽبسٍ داسد؟

2

 21دس ػجبست « سًگ پش طبّّط چْى پبسچَ ُبی صیجب پش ًقؼ ًّگبس اعت» هؾجَّ ّ ّجَ ؽجَ کذاهٌذ؟

/5

هؾجَّ
ّجَ ؽجَ

چشم دل بازکن هک جان ینیب

نمره
پایانی

ثب ػذد

ثب دشّف

ًبم ّ ًبم خبًْادگي
هصذّخ:

نمره پایانی
تجدید نظر شده

آنچه اندیدنی است ،آن ینیب

ثب ػذد

ثب دشّف

ًبم ّ ًبم خبًْادگی تجذیذ ًظش کٌٌذٍ :
اهضبء

اهضب

ردیف

ًبم ّ ًبم خبًْادگی :

دّم:

ؽوبسٍ ی کبست:

بارم

