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.ّا ٍ عثارات زیر را تِ ًثر رٍاى تٌَیسیذتیت -  

یـک  تـي  هثـاد  در ایـي تـَم ٍ تـر، زًـذُ     چـَ   ایـراى   ًـثاضذ   تـي  هـي  هثـاد     ( الف  

 

ای دل غوذیذُ، حالت تِ ضَد، دل تذ هکي         ٍیي سر ضَریذُ، تاز آیذ تِ ساهاى، غن هخَر( ب  

 

خریذم ٍ از ٍطي رٍختن ٍ اسة فام بدارایی. چ ٍجِ در آى حالت کِ اًذر تَدم راضی ًتَاًستن تَدیای در تاطي هي پذیذ آهذ کِ تِ ُداعیِ( ج

.خَیص، رحلت کردم  

 

.ٍسایِ ًذارد؛ ًِ خَد را سَد کٌذ ٍ ًِ غیر خَد را دی سَد تاضذ چَى هغیالى کِ تي دارٌّر، هادام بتذاى کِ هردم تی( ت  

 

1 

.ّای هطخص ضذُ را تٌَیسیذهعٌی ٍاشُ - 1  

. )...............................(هي است ًطستًذاًی کِ ایراى ( الف  

)..................................( تعیذُ هٌسل تس خطرًاک است ٍ هقصذ تس چگر( ب  

)......................................(دُ تا داد یاتی  داد( ج  

)........................................( هختصرخاًِ تس تسرگ است ٍ چطن تَ تس ( ت  

2 

5/0 .را تٌَیسیذًام ًَیسٌذگاى آثار زیر  -   

:چْار هقالِ( ب:                                                            هخسى االسرار  

3 

75/0 .جذٍل زیر را کاهل کٌیذ -   

 هضارع هستور

(سَم ضخص هفرد)  

 هضارع التساهی

(اٍل ضخص جوع)  

 هضارع اخثاری

(اٍل ضخص هفرد)  

 فعل

 خَاًذى   

                                         

4 

5/0 .ّای زی را تٌَیسیذهفَْم کٌایِ -   

:اًذتي را سپر کردُ( ب:                                                    ًفس اٍ تِ ضوار افتادُ تَد( الف  

5 

25/0 کار هي تاال گرفت کٌایِ از چیست؟« گرفت تِ دٍلت صفاریاى پیَستن ٍ اًذک اًذک کار هي تاال » در عثارت  -   6 

5/0 .ترکیة ٍصفی ٍ ترکیة اضافی را هطخص کٌیذ -   

:ضْر تویس( ب:                                                                         اتاق هذیر( الف  

7 

.هطخص کٌیذ زیر ّستِ ٍ ًَع ٍاتستِ را در گرٍُ اسوی - 1  

دٍ کتاب( آهَز تاَّش                                                       بداًص ( الف  

8 

5/0 الوثل است؟یادآٍر کذام ضرب« راستی کي کِ تِ هٌسل ًرسذ کج رفتار » هصرع  -   9 

5/0 .را تٌَیسیذ« ز داًص دل پیر ترًا تَد / تَاًا تَد ّر کِ داًا تَد » هفَْم تیت  -   10 



5/0 .ّای زیر را هطخص کٌیذکلوِ( ترادف،تضاد)راتطِ هعٌایی ًَع  -   

:زیرکی  –فراست                                  :                             داًا  –جاّل   

11 

25/0 تازار استعارُ از چیست؟« هتاع جَاًی تِ تازار ًیست » در هصراع  -   12 

75/0 .تٌَیسیذًقص کلوات هطخص ضذُ را  -   

.اًذیکساىدر خاک ایٌجاست،  ضاىآب ٍ خاک کِ زاد ٍ تَدضاى ٍ ریطِ ٍجَد( الف  

.ضیر در است کامهْتری گر تِ ( ب  

13 

سرتلٌذ تاضیذ رٍز ٍطراح  
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