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الف :زبان شناسی (  4نمره )
 -1چزا اًغاى  ،خط ٍ ًَؽتار را اختزاع کزدُ اعت؟ ( )0/5
 -2چِ ػَاهلی تاػث ایجاد خطا ٍ اؽتثاُ در گفتار هی ؽَد؟( ) 0/5
 -3تکَاصّای آساد ٍ ٍاتغتِ را در کلوات سیز هؾخـ کٌیذ)1(.
ب :داًؾجَ

الف :تاغثاى

 -4در ستاى فارعی ّیچ ّجایی تا.................آغاس ًوی ؽَد ٍ آى ّا ّویؾِ ٍ..................اج ّز ّجا ّغتٌذ) 0/5 (.
 -5تؼذاد ّجا ٍ ٍاج ّای کلوات سیز را تٌَیغیذ) 1 (.
الف :آتؼ

ب :دتیزعتاى

 -6چزا تخؼ فزف را عاخت ٍاصُ ًیش هی گَیٌذ؟ ( ) 0/5
--------------------------------ب :نگارش (  5نمره )
 -7دکتز هحوذ ػلی اعالهی ًذٍؽي در ًاهگذاری عفزًاهِ خَد تا ًام آسادی هجغوِ  ،اس چِ ؽیَُ ای تزای
اًتخاب ػٌَاى اثز خَد تْزُ تزدُ اعت؟ ()0/25
 -8افالح ؽکل کلوات ٍ یکغاى کزدى رعن الخط در حَسُ کذام ٍیزایؼ لزار دارد؟ ( ) 0/25
 -9در کذام ًَع اس ستاى هی تَاى اس کلوات ؽکغتِ اعتفادُ کزد؟ ( ) 0/25
 -10طزح در ًَؽتِ کَتاُ ..................اعت) 0/25 (.
 -11اًَاع فْزعت را ًام تثزیذ) 0/5 (.
 -12ػثارت لالب در فزٌّگ هؼیي ٍ دّخذا تیاًگز چیغت؟ ( ) 0/5
 -13اٍلیي ٍ آخزیي هزحلِ تْیِ همالِ را تٌَیغیذ)0/5 (.

 -14همالِ ّا اس ًظز ّذف ٍ هحتَا ٍ ؽیَُ ًگارػ تز چٌذ دعتِ اًذ؟ آى ّا را ًام تثزیذ) 0/5 (.
ًَ -15ع گشارػ ّای سیز را اس ًظز حجن هؾخـ کٌیذ) 0/5 (.
الف :گشارػ هاهَر ًیزٍی اًتظاهی در یک پزًٍذُ
ب :گشارػ ًتیجِ تحمیك کارؽٌاعاى تزای تاعیظ عذ
......................... -16درحکن اعتخَاى تٌذی گشارػ اعت)0/25 (.
 -17یکی اس ٍیضگی ّای همالِ را تٌَیغیذ) 0/25 (.
 -18آى چِ تِ تحمیك ارسػ ٍ اػتثار هی تخؾذ.............اعت)0/25 ( .
( -19لظ) ػالهت اختقاری چِ کلوِ ای اعت؟ ( ) 0/25
ًَ -20ع ٍاصُ ًاهِ ّای سیز را هؾخـ کٌیذ) 0/5 (.
الف :فزٌّگ افطالحات لزآى هجیذ
ب :فزٌّگ الرٍط
-------------------------------------پ :امال و بیاموزیم ( 3نمره )
 -21جوالت سیز را ٍیزایؼ کٌیذ) 1 (.
الف :اهالء تَعط ػلی ًَؽتِ ؽذُ اعت.
ب :دٍ خَاّز ٍ تزادر حافظ کل لزآى ّغتٌذ.
ج :تِ هٌظَر تاسدیذ اس ًوایؾگاُ کالط تؼطیل ٍ تچِ ّا تِ خاًِ رفتٌذ.
 -22کلوات سیز را هؼٌی کٌیذ)0/5 (.
الف :الاهِ

ب :آهَختي تِ

 -23جولِ سیز را تا ((ٍاٍ)) هثایٌت تاسًَیغی کٌیذ) 0/5 ( .

((اس تَ اًتظار تٌثلی ًذارم)).
 -24ؽکل فحیح ٍاصُ ّایی را کِ اس ًظز اهالیی ًادرعت ّغتٌذ ،تٌَیغیذ) 1 (.
((اس حیث لزاتت ٍ ؽگفتی /ضیاع ٍ هکار  /هطثَع ٍ فزهاًزٍا /چاُ ضاللت /هجذٍب ٍ هزػَب /خَاب گذار داًا/
هَسػاى اٍراق /سلت ٍ لغشػ /رعای ؽْیذاى /ضواًت ضویي /لقز اهل /الغای تزدگی /خاعتگاُ اجتواػی/
ػوارت ٍ فزهاًزٍاییّ /یثت ٍ ؽکَُ ))
--------------------------ت :دستور (  8نمره )
ً -25مؼ دعتَری کلوِ هؾخـ ؽذُ را تٌَیغیذ) 0/25 ( .
((هزدم ایزاى رسهٌذگاى را لْزهاى تِ حغاب هی آٍرًذ)).
 -26جولِ ی سیز را هجَْل کٌیذ) 0/5 (.
((خیاط لثاط ّای سیثایی را خَاّذ دٍخت))
 -27سهاى ٍ ٍجِ فؼل جولِ سیز را تٌَیغیذ) 0/5 (.
((لافلِ توذى تؾزی کجا دارد هی رٍد؟ ))
 -28در جولِ ّای سیز ،عاختواى فؼل را هؾخـ کٌیذ) 0/5(.
الف :تِ سٍدی فقل تاتغتاى فزا هی رعذ.
ب :خذاًٍذ تز ّوِ اهَر آگاُ ّغت.
 -29فؼل (( ریختي)) اس ًظز گذر چگًَِ فؼلی اعت؟ ( )/25
 -30عاخت اعن ّا ٍ ففت ّای سیز را هؾخـ کٌیذ) 1 (.
الفً :غٌجیذُ ب :چْاردُ عالِ
ًَ -31ع اضافِ را هؾخـ کٌیذ) 0/5 ( .
الف :هذیز هذرعِ

ب :رٍس جوؼِ

ج :خَدخَاُ

ت :ػالل

 -32در هتي سیز ًَع ضویز ٍ هزجغ آى ّا راهؾخـ کٌیذ)1 (.
((رعن ایزاًی ّا در ایي اعت کِ عَاالت خَد را در رلؼِ ّایی ًَیغٌذ ،چَى رلؼِ ّا تِ ؽیخ هی رعیذ ،اٍ
ّوِ را در دعت جوغ هی کزد تا در پایاى ،یکایک آى را تزگؾَد ٍ جَاب ّای هٌاعة داد))
 -33در جولِ ّای سیز ،لیذ ٍ ًَع آى را هؾخـ کٌیذ)1(.
((ًمل کزدُ اًذ کِ رٍسی ؽاگزداًؼ درتارُ ٌّذٍاًِ حلة ٍ خَتی ّای آى عخي هی گفتٌذ.هزیذاى تِ خزج
افتادًذ ٍ هزدم ،تا دلت  ،اًذکی اس هیَُ ّا را در سیز سهیي لزار دادًذ))
 -34تا تَجِ تِ جوالت دادُ ؽذُ تِ عَاالت سیز پاعخ دّیذ) 1/25 (.
الف :تا هی تَاًی دلی تِ دعت آٍر.
ب :خذایا ًَر ایواى را تز للة ها تتاتاى ٍ هارا اس خطا ًگِ دار.
ج :تزادر ؽوا ،سٍد آهذى هارا هی داًغت.
 -1کذام یک اس جوالت هزکة اعت؟
ًَ -2ع پیًَذ ّا را در دٍ جولِ هؾخـ کٌیذ.
ّ -3غتِ را در جولِ هزکة هؾخـ کٌیذ.
 -35ؽثِ جولِ ٍ ًَع آٍا را در جولِ سیز هؾحـ کٌیذ) 0/5 (.
((افغَط کِ در ایي سهاًِ لذت تزدى اس فذای جیک جیک گٌجؾکاى ّن لحطی ؽذُ))
 -36در اعن هؾخـ ؽذُ ٍیضگی ّای ( ػام ٍ خاؿ /ؽٌاط ٍ ًا ؽٌاط ) اعن جٌظ را تٌَیغیذ) 0/5 (.
(( کذام کتاب تِ ایي ؽیَایی اس اًغاى لزى تیغتن اًتماد کزدُ اعت؟))
ّ -37غتِ را در گزٍُ اعوی سیز هؾحـ کٌیذ) 0/25 (.
((پٌجویي جؾٌَارُ فیلن فجز ))

