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 بارم سؤاالت شماره سؤال

 الف(

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

 س :یهطرع وٌ (ك ( ٍ )ظ ) ٍ غلظ را تا حیفثارات غح

 . نیتا آًْا سرٍوار زار یلیتحػ ظیستٌس وِ تٌْا زر هحّ یاهَر،  حیورزى غح فیٍ تقر یاستسالل آٍر

 . ضَز یه یٍ ًحَ یالفاػ ٍارز لَافس غرف غِیهٌغك زر ح

 .زر ذارج زارز  یفرازهقٌاست وِ حتوا ا يیغسق تر افراز هتقسز را زارز تِ ا تیلاتل یهفَْم ول نییگَ یه یٍلت

 . نیا اًدام زازُ یلغَ فیتقر نیوٌ اىیتفثارت را  هیولوات  يیهرفف حرٍف ًرست،  فیتقر یاگر ترا

 .وارترز زارز  اریرٍزهرُ تس یزر زًسگ يییتث يیاستٌتاج تْتر

 .هحوَل است  «رازیض«. »است  رازیض، هروس استاى فارس  »ی ِیزر لض
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 ب(

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

 : سیواهل وٌ،را تا ولوات هٌاسة  یذال یخاّا

ــــــــــــــ ٍ  ـــــــــــــ خوالت ةیترت تِ« غثح علَؿ  یهىي ا » ٍ« ذساًٍس است  تیرضاهَرز  غالحفول » 

 .  ضًَس یهحسَب ه

 . نیضَ یهی ـــــــــــــــــ زچار هغالغِ ،  نیوٌ یًو تیرفا یزرست استفازُ از استمراء را تِ ظیضرا وِ یٌّگاه

 . آهَزش است ٍ  اتیازت،  ضقر، اٍرُ زر هح ازیوارترز ز یزاراــــــــــــــ  یاستمرا

 .است  ًطسُ تیرفاــــــــــــ ضرط « زارز  َُیوِ ه یزرذت»  نییتگَ «  ةیزرذت س»  فیاگر زر تقر

 . ًاهٌس یهــــــــــــــ   فیتا استفازُ از ذَزش را تقر سیچ هی فیتقر

 .است  یتػَر خسئـــــــــــــ « ضافر است ،  یسقس» زر فثارت 

 .ّستٌس ــــــــــ ٍ ــــــــــ هفَْم  ةیترت تِ ابیوو یهقٌا  تِ« ًازر » فٌَاى اسن پسر ٍ  تِ« ازر ً» 

 .زائن رّسى است : ـــــــــــــ  سیگَ یه یشٌّ یاًَاؿ ذغاّا يیترـ یاز ضا یىیزر هَرز  یهَلَ
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 ج(

1 - 

 : سیپاسد زّ االتتِ سَ

 : سیوٌ هطرع ریز یّا را زر هثال كیتػَر ٍ تػس

/ ذَاًسم  رٍزیوِ ز یا رٍزًاهِ/  لسایضة  یتِ تلٌسا/ هاًٌس زٍاززُ  حیافساز غح/  یزّن اًساً ِیوتاب هٌغك پا» 

 « سیرا تساً یلسر خَاً/ است  یضاگرز تاَّض نیهر
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2 - 

 الف(

 ب(

 ج(

 ز(

 : سیهطرع وٌ ریز یّا ّا را زر هثال اًَاؿ هغالغِ

 .است  صیًِ ترازر ًِ ذَ، است  صیَترازر وِ زر تٌس ذ

 .زر ًْاز ها ًْاز  یفطك ضَر

 . سیافساهص وٌ ستیترطص الزم ً

 .رفت  ایاش از زً پسر اٍ زر ذاًِ

2 

 : خس  تِ. زارز  یهغاتم یلفؼ وار زر ول خولِ هقٌازیر زر فثارت  - 3

حرف  وارشوِ اٍ  چرا .ورز  سایپ یسیسرفت زٍتارُ ضغل خس را از زست زاز تِ وارش وِ يیپسرم تقس از ا» 

 « . ًرٍز وارشوِ هدثَر ضس سر  آهس صیپ یوار صیترا وارشاها زر رٍز اٍل .  رزًسا
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 : سیرا هطرع وٌ یٍ ول یخسئ نیهفاّ - 4

 «ًواز ؽْر /  اهثریپ/ اهام / وَچِ  يیا» 

1 

 (چْارگاًِ یّا ًسثت)  سیسیرا تٌَ ریز نیهفاّ اىیًسثت ه  - 5

 پان ٍ ًدس ج(                              ٍ تاروص  يیهاضالف( 

 لیچرخ ٍ اتَهث ٍ سیة                                        ز( َُیهب( 

2 

 : سیوٌ هطرع ریز یّا را زر هثال فیالسام تقر - 6

 سلَل، ذاًِ :  اذتِیالف( 

  لیاًد، لرآى : وتاب همسس  ب( 

 .ىر است تف یوِ زارا یَاًیح: اًساى ج( 
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 ؟ است  ًطسُ تیرفا حیغح فیاز ضرٍط تقر هیوسام  ریز فیزر تقار - 7

 . گرزز یه سیزٍر ذَرض  وِ تِ یا ارُیس:  يیزهالف( 

 َّزج : وداٍُ  ب( 

 ضافر  َاىیح: اًساى ج( 

  االضالؿ  یهتساٍ یضىل سِ ضلق: هثلث ز( 

 . سٌدس یوِ زها را ه یسیزهاسٌح چُ( 
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 : سیهطرع وٌ ریز یّا استسالل را زر هثال السام - 8

آى را تلٌس  تَاًن یاالى ّن ًو، سٌگ را تلٌس وٌن  يیا تَاًستن یًو یوِ زر خَاً ورز یاستسالل ه یرهرزیپالف( 

 .است  ًىرزُ یهي فرل یرٍیپس ً. وٌن 

 . سیآ یًو صیپ یپس االى ّن هطىل.  اهسیً صیپ یام ٍ هطىل را ًثستِ یوٌیهي لثالً تارّا وورتٌس اب( 

 . است  خا هاًسُ سصیاحتواالً از سرٍ،  سُیتِ هسرسِ رس ریز نیهرج( 

 س.تازُ اً صیّا یٌیریول ض يیتٌاترا،  رسس یًؾر ه تازُ تِ اریتس یلٌاز يیا يیتریپطت ٍ یّا یٌیریضز( 

 .است  توام ورزُ يیذاهَش ضسُ احتواالً تٌس يیهاض ُ(
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 :سیرا هطرع وٌ ُهحػَر ِیلض یهثال اخسا هیتا  - 9

 

 

1 

 : سیهثال تسً ؟واشب زاًست ای غازق تَاى یوسام خوالت را ًو 10

 

 

1 

 : سیرا اًتراب وٌ حیغح ٌِیگس ز(

 .ّستٌس ـــــــــــــ لَافس حاون تر شّي اًساى  -1

 یزًوطف ورز(                   یلرارزازج(           یٍضـ ورزًب(           یاوتساتالف( 
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 .است ــــــــــــــــ  آى  حیٍ ًتاــــــــــــــ  یاستسالل یلیاستسالل توث  - 2

 یاحتوال - یلَز(          یاحتوال - فیضقج(          یلغق - یلَب(            یلغق - فیضقالف( 

 ؟ ستیً یلَ یویاستمرا تقو ظیاز ضرا ٌِیوسام گس - 3

         ّا تَزى ًوًَِ ازیزج(         ّا هتفاٍت تَزى ًوًَِب(               ّا ًوًَِ تَزى یتػازفالف( 

 ّا  ًوًَِ ـیٍس فیعز( 

استفازُ ورز ٍ پسر خَاب تسّس  لیاز هَتا سیًثا یاز پسر ذَز تپرسس وِ چرا ٌّگام راًٌسگ یاگر وَزو - 4

 ؟است  استفازُ ورزُ یچِ استسالل از وٌس یاستفازُ ًو لصیپسضه از هَتا هی،  یفول خراح هیچَى هَلـ 

 اسیلز(            يییتث يیتْترج(              یویتقو یاستمراب(          یلیتوث یاستمراالف ( 

 ؟ ستیً ِیلض تیفیهرتثظ تاو ریاز هَارز ز هیوسام  - 5

 ًسثتز(                  َرس ج(                  یلثسراتغِ ب(        یداتیای راتغِ الف ( 

 20 خوـ ًورات 

 « زرپٌاُ حك» 

 


