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 1 

 آراهش خاطر پاسخ دّيذ.ل بِ خذا ٍتَکّ با ت بخَاًيذ ٍضوي خيرهقذم بِ داًش آهَزاى ٍداٍطلباى عسيس،سؤاالت زيررابِ دقّ
 : دبير ٍاهضا ی ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ًورُ با عذد                                      

                                                         ًورُ با حرٍف

                              : دبير اهضا ی ٍ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ًورُ تجذيذ ًظر با عذد                                    

                                                ا حرٍفًورُ تجذيذ ًظرب

 

 ًوشُ سؤال شماره

 زهيٌِ ّای تغييرسبک درهتَى زباى فارسی چيست؟ 1

 ّوِ هَارد-4     یغسًَ یهذى حکَهت ّاآکار  یرٍ- 3    تغييرهرکس ادبی ٍسياسی ازخراساى بِ عراق عجن-2عَاهل سياسی ٍ اجتواعی        -1

5/0 

 اى اًتوادًشدُ اػت.یضها.اػت اصدٍعثوِ حاًواى ٍ ػثیذصاًاًی دسًتاب ......ًِ تِ..... 2

 ًظن-سػالِ ی گلـي-4              ًظن -هَؽ ٍگشتِ-3           ًثش-سػالِ ی دلگـا-2               ًثش -هَؽ ٍگشتِ-1

5/0 

 تشتیة تِ ًذام ؿاػشاى تَخْی خاف داؿتِ اػت؟هلایذػلواى ػاٍخی دسچِ ػثٌی اػت؟ٍاٍدسهالة هثٌَی ٍؿضل تِ  3

 حاكظ -ػؼذی-ًظاهی-ػشاهی-2                             هَلَی-ػؼذی-ًظاهی-ػشاهی-1

 ػؼذی-هَلَی-ػٌایی-خشاػاًی-4                           ػؼذی-حاكظ-ػٌایی-خشاػاًی-3

5/0 

 "پیـگی ٍتی اػتثاسی دًیا سا هَسد تاًیذ هشاس هی دّذ.اٍدسؿؼشخَدهٌاػت "اػت؟ ؿخلیتًَؿتِ هواتل تَكیق ًذام  4

 هَلَی-4ػلواى ػاٍخی                       3اتي یویي                           -2حاكظ                    -1

5/0 

 اػت؟ ًادسػتهَضَع ًذام اثش  5

 هشكادالؼثاد:ػلَى دیي ٍتشتیت اًؼاًی-4    اكیِ ٍتذیغ هالوؼدن:ػشٍم ٍ-3     ًلحات االًغ:هؼائل ػاؿواًِ-2   ػشكاًی ػـام ًاهِ :هثاحث -1

5/0 

 ثاسخاهی تِ تولیذ اص ػغاسًٍظاهی ًَؿتِ ؿذُ اًذ؟آًذام یي اص 6

 ًلحات االًغ-تزًشُ االٍلیاء-4      تحلِ االحشاس-تْاسػتاى-3      تحلِ االحشاس-ًلحات االًغ-2      خوـیذٍخَسؿیذ-تزًشُ االٍلیاء-1

5/0 

 تِ ًاسسكتِ اػت؟ تـثیِدسًذام تیت آسایِ ی  7

 یذ آًض آتؾ دسًٍن دٍد اصًلي تش               تگـای تشتتن ساتؼذاص ٍكات ٍتٌگش      -1

 ًِ ػشٍ ّای چوي پیؾ هاهتؾ پؼت اًذ           اًذس هیاى خاًِ ی هاػت   گلیٌی دسخت -2

 خغی تِ خَى اسؿَاى داسد  ؾضتْاسػاس        تتی داسم ًِ گشد گل ص ػٌثل ػایثاى داسد    -3

 ًِ اص خَیـتي خثش داسد لتدسٍؽ گ        ًِ گلت هي خثشی داسم اص حویوت ػـن   -4

5/0 

 ............تِ خض ٍخَد داسد  تـثیِگضیٌِ ّای صیشدسّوِ  8

 تاًیویای ػـن تیاتی ٍ صس ؿَی              دػت اص هغ ٍخَد چَ هشداى سُ تـَی  -1

 دس آییٌِ ی آب سخؼاسّا                           ًگاسؽ دّذ تلثل خَیثاس        -2

 تِ ًشهی تش ػش ًاسٍى ّوی سكت                        هَیی ػثي تاس       ىتلن اسام چَ-3

  ًِ ػحشگِ ؿٌلتٌن َّع اػت                         ای كثا اهـثن هذد كشهای        -4

5/0 

 ..........دیذُ هی ؿَد تِ خض  تـثیِ كـشدُ ی اضاكیكوظ اتیات صیش  دسّوِ 9

 آییٌِ ی ضویش هي خض تَ ًوی دّذ ًـاى        ّشچِ تِ گشد خَیـتي هی ًگشم دسایي چوي -1

 تِ چِ هاًذ؟تِ ػشٍ تَػتاًی                           هشا دسدل دسخت هْشتاًی       -2

5/0 
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 پیؾ اص ایي ًِ ایي خاًِ سًٍْذ تِ ٍیشاًی           خاًِ ی  دل هاسا اص ًشم ػواست ًي    -3

 ؿیاى سػذ آ اٍل تال یِ هشؽ تلٌذ        گاّی ًِ ػٌگ حادثِ اص آػواى سػذ   -4

 ؿَد؟ دیذُ ًوی تـثیِ گؼتشدُدسًذام گضیٌِ  10

 هاساتشای ػَصٍگذاص اكشیذُ اًذ        ؿوؼین ٍخَاًذُ این خظ ػشًَؿت خَیؾ    -1

 اخشام ًَُ ّاػت ًْاى دسهیاى تشف                  هاًٌذپٌثِ داًِ ًِ دسپٌثِ تؼثیشاػت   -2

 خْاى چَى ؿة ٍ تیؾ ّا چَى چشاؽ                  چَدسیای خَى ؿذ ّوِ دؿت ٍ ساؽ-3

 تاًٌذًـوِ ای چَدسیاػاص                            ػیٌِ تایذ گـادُ چَى دسیا    -4

5/0 

 هشاسًگشكتِ اػت؟ ادات تـثیِدسًذام گضیٌِ تِ كَست  "چَ" 11

 ًٌی هذاسا  تَاص ایي چِ ػَد داسی ًِ ًوی                زاستشكشٍصی    ػدل ػالوی تؼَصی چَ -1

 دل دسػش صلق تَكشٍ سكتِ چَ ؿاًِ ػت          یٌِ خاى ًوؾ تَدسدل تگشكتِ ػت    آچَى -2

 تِ آساهی تِ ّشػَ پخؾ هی گـت                       كذاچَى گل دسخٌثؾ آب         -3

 ػاهی تِ دٍستاسُ ی گلگَى ؿتاب ًي                  چَػوش تِ سكتي ؿتاب ًشد    ایّام گل-4

5/0 

 تِ ًاس ًشهتِ اػت؟ هداصدسًذام گضیٌِ آسایِ ی  12

 داسًَتت سا  تِ آػیا چَؿذی،پاع                  هگیشاصدّي خلن حشف ساصًْاس      -1

 ًِ هی گل اػت ًٍِ عثؼت ّضاسداػتاى اػت      دالتِ دػت گشكتی هی،ایي چِ داػتاى اػت؟    -2

  خَدالتلات ًثَدی تِ كیذهي                      هي خَیـتي اػیشًوٌذ ًظش ؿذماٍ سا-3

 كتٌِ اًگیضخْاى ًشگغ خادٍی تَتَد          ػالن اص ؿَسٍؿش ػـن ّیچ خثشًذاؿت      -4

5/0 

 ٍخَدًذاسد؟هداصدسًذام گضیٌِ  13

  تیػشآى ًذاسد اهـة ًِ تشآیذ آكتا-2                              تشآؿلت ایشاى ٍ تشخاػت گشد-1

 ؿثی یادداسم ًِ چـون ًخلت-4                   ّیچ تشّیچ اػتّوِ خْاى ًٍاسخْاى -3 

5/0 

 ًذام اػت؟ "سا  ًض یي دگش گـایی صلق گشُ گـا                         دػت كلي ص ًاسم ٍهتی گشُ گـایذ  "سا دستیت  هشیٌِ 14

 گـایی  -4                         كلي-3                        گشُ گـایذ اص ًاس  -2                   ًاس-1

5/0 

 اػت؟ اضهْن تشیي ًَع هدًذام یي اص هداص ّای صیش  15

 تا تگَین ؿشحِ دسداؿتیام              مخَاّن ؿشحِ ؿشحِ اص كشا ػیٌِ-1

 گَیا داسد ًشگغدٍػتاى دلثش ها       اصهي ؿن صدُ دل هیظلیذ ؿوضُ ی دٍػت   -2

 پادؿاّی دّذ اص ًشم خذاسا  ًگیيًِ     تشٍ ای گذای هؼٌیي دس خاًِ ی ػلی صى  -3 

 سا چِ سػذ ًِ حذیث ًٌذ؟  خاًی ٍ آتیكشیـتگاى ػٌگ تِ ٍی هیضدًذ ًِ -4

5/0 

 دسّوِ ی گضیٌِ ّا تِ خض .... ًاسًشد هداصی داسد  پیواًٍِاطُ ی  16

 تَ ًٍَؿیذى پیواًِ ٍ خـٌَدی دل -2                      چِ اٍ سیخت تِ پیواًِ ها ًَؿیذین آً-1

 صل ًَؿیذُ این پیواًِ ایاًذس خشاتات اً -4                               چَ آؿاهیذم ایي پیواًِ سا پاى-

5/0 

 ؟هداص ٍخَد ًذاسددسًذام گشیٌِ آسایِ ی  17

 ًذاسد اهـة ًِ تشآیذ آكتاتی ىػش آ -2                                   گشًثٌذی صیي ػخي تَ حلن سا-1

5/0 
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 ػؼذیا هشد ًٌَ ًام ًویشد ّشگض  -4                  ص دٍ دیذُ خَى كـاًن ص ؿوت ؿة خذایی -3 

 ؿَد؟  ًذام گضیٌِ هْن تشیي ٍیظگی ّای ؿؼش ػثي ػشاهی هحؼَب هی 18

 دسّن آهیختگی هختلات ًَ ٍ ًْي -2                                 " دس تِ خای اًذس"خایگضیي ؿذى -1

 خایگضیي ؿذى لـات ػشتی تِ خای لـات كاسػی ًْي -4                 "  هش دسًٌاس هلؼَل"شد ؿذى ًـاًِ ی تًن ًاس-3

5/0 

اص ٍیظگی ّای ًذام هلوشٍ دس ؿؼش  تشتیةتِ   "اًذسٍخایگضیي ؿذى دس تِ خای  آػواًی ؿذى هؼـَم، تثثیت خایگاُ تخلق دس پایاى ؿضل" 19

 ػثي ػشاهی اػت؟

 صتاًی -كٌشی -ادتی-4                 صتاًی    -ادتی -ادتی-3             ادتی-كٌشی-كٌشی- 2             ادتی -ادتی –كٌشی -1

5/0 

 ًیؼت؟ ٍیظگی ّای ػثي ػشاهیًذام یي اص هَاسد صیش هشتَط تِ  20

 رّي گشایی-4                     تاٍس تِ اختیاس ٍ اسادُ  -3                تاصتاب تییـتش ػلَم دس ؿؼش    -2                 ػتایؾ ػـن   -1

5/0 

 چِ ًؼی ًلیلِ ٍ دهٌِ سا تاص ًَیؼی ًشد ٍ ًام آى سا اًَاس ػْیلی ٍ ًَع ًثش آى ًذام اػت؟ 21

 كٌی-ػلغاى حؼیي تایوشا-4       ػادُ   -ػلغاى حؼیي تایوشا-3           كٌی  -حؼیي ٍاػظ ًاؿلیهال -2ػادُ        -حؼیي ٍاػظ ًاؿلیهال-1

5/0 

 اػت تِ خض گضیٌِ ......... ٍیظگی ّای صتاًی ًثش ػشاهیّوِ ی گضیٌِ ّا اص  22

 سٍد لـات هثایل هختلق ػشب ٍ-2                 ضؼق ٍ ػؼتی دس ػاخت دػتَسی خولِ  -1

 یًثش كٌ یدیتذس قیتضؼ -4                       سٍاج یاكتي تاسیخ ًَیؼی تِ ًثش ػادُ-3  

5/0 

 ؟ػلغاى حؼیي تایوشا ٍ اهیش ػلی ؿیش ًَایی دسًذام حَصُ ادتی ، هشٍج تشًی گَیی ٍتشًی ًَیؼی ؿذًذ 23

 ػوشهٌذ -4           خشاػاى  -3        تلخ   -2        ّشات-1

5/0 

 (25ٍ  24)تا تَخِ تِ ؿؼش صیش تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ. 

 آتؾ اػت آب دیذُ هظلَم                                   چَى سٍاى گـت خـي ٍتش ػَصد  

 چَ تَ ؿوؼی اص اٍ ّشاػاى تاؽ                             ًِ اٍل آتؾ ص ؿوغ ػش ػَصد

 

 اػت؟ ؿؼش تاالًذام یي اص هَاسد صیش اص ٍیظگی ّای صتاًی  24

  ؿؼش هغؼِ اػت ةهال-4         خوالت ًَتاُ تِ ًاس سكتِ اػت  -3        ػَصد سدیق اػت  -2         ٍخَد تـثیِ دس ؿؼش-1

5/0 

 هشتَط ًوی ؿَد؟ ؿؼش تاالًذام هَسد اص ٍیظگی ّای كٌشی  25

 ؿَد صهیٌِ ّای اػتوادی دس ؿؼش دیذُ هی-4      كشاگیش ؿذى ػزاب الْی     -3      خـي ٍ تش تضاد داسد  -2        تشػیذى اص آُ هظلَم   -1

5/0 

 ًذام گضیٌِ اص هلاّین ٍ اًذیـِ ّای سایح ؿؼش دس ػثي ػشاهی اػت؟ 26

 تدلیل سای ٍ خشد -4          تشتشی ػول تش ػـن   -3        ؿشح كشام ٍ ؿن گشایی   -2        پشّیض اص صّذ ٍ پاسػایی  -1

5/0 

 كلي دسهلذآصاسم چشایی       گلن گشًیؼتی ،خاسم چشایی؟"دس چِ ٍصًی ػشٍدُ ؿذُ اػت؟هواتل تیت  27

 كاػالتي هلاػلي كؼلي -4                  كؼالتي كؼالتي كؼالتي -3         كؼَلي ليیهلاػهلاػیلي -2   كؼَلي كؼَلي كؼل  -1

 

5/0 

 ًذام یي اص اتیات صیش دٍ لختی اػت؟ 28

 ٍص هي سّا ػاصد هشاتیگاًِ اص خَیـن ًٌذ       ػَصد هشا ػاصد هشادسآتؾ اًذاصد هشا    -1

 ًِ دس چٌگ ٍ تاصٍی صٍس آٍس اػت                  ػؼادت تِ تخـایؾ داٍس اػت     -2

 ًِ تاهي ّشچِ ًشد آى آؿٌا ًشد                   هي اص تیگاًگاى ّشگض ًٌالن        -3

5/0 
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 پیًَذسٍح ًشدی پیـام دٍػت دادی       سٍی تِ ؿادی       ای تاد تاهذادی خَؽ هی-4

 (30ٍ  29)تاتَخِ تِ ًثشصیش تِ ػَاالت دادُ ؿذُ پاػخ دّیذ  

هگش ػشٍ سا ًِ ثوشُ ای ،چٌذیي دسخت ًاهَس ًِ خذای ػضٍّخل آكشیذُ اػت ٍ تشٍهٌذ ّیچ یي سا آصاد ًخَاًذُ اًذ  :حٌیوی سا پشػیذًذ

ّشدسختی سا ثوشُ هؼیي اػت ًِ تِ ٍهتی هؼلَم تِ ٍخَد آى تاصُ آیذ ٍگاّی تِ ػذم آى پظهشدُ ؿَد ٍػشٍ :دسایي چِ حٌوت اػت گلت ؛ًذاسد

 ػؼذی() .َؽ اػت ٍ ایي اػت كلت آصادگاىاصایي ًیؼت ٍ ّوِ ٍهتی خسا ّیچ 

 

 ًیؼت؟ هتي تاال ًذام یي اص هَاسد صیش هشتَط تِ ٍیظگی صتاًی 29

 خایی اخضای خولِ ِ خات-2                " سا دسخولِ ی اٍل تِ هؼٌای حشف اضاكِ ی اص"ًاستشد -1

 ًاستشد ًلوات ػشتی -  4                                              آسایِ ی تضاد تیي تاصُ ٍپظهشدُ -3

5/0 

 اػت ؟هتي تاالًذام یي اص هَاسد صیش هشتَط تِ ٍیظگی كٌشی  30

 2ٍ3گضیٌِ -4         ّشدسختی هیَُ ای داسد اها ػشٍ ًذاسد-3          ػشٍ ًواد اًؼاى ّای آصادُ اػت  -2               خاتدایی اخضای خولِ -1

5/0 

 30 سٍصگاس تِ ًاهتاى                                                                                                                                                                 

   


