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ردیف

نمره

سؤاالت

توجه :به سواالت زیر با دقت و خطی خوانا پاسخ دهید.

بازشناسی (  2نمره )
1

0/5

جملٍ زتاوی زیر را تٍ وثر ادتی تثذیل کىیذ.
تاد ضاخ ي ترگ درختان را تکان میدَذ.

2

مىظًر از زايیٍ دیذ سًم ضخص مفرد چیست؟

0/5

3

مته زیر تٍ ضیًٌ گفتاری است؛ تا رػایت وکات الزم ،آن را تٍ زتان وًضتاری تثذیل کىیذ.

0/5

مسئول تدارکبت مب بب موتور صبح سود که آتیص کم میضد میاومد غذا بزامون میآورد نمیتونست نشدیک بطه
گونی کنسزوهب رو پزت میکزد تو سنگز و دور میضد.
4

یکی از ػًامل خیالاوگیسی قطؼٍ ادتی استفادٌ تجا از آرایٍ َای ادتی است .در مته زیر چٍ آرایٍای تر زیثایی آن

0/5

افسيدٌ است؟ ((در درون سمستبن مب نیش کالغ ضیطبن قبرقبر میکند)).
آفرینش ادبی (  41نمره )
5

14

یکی از مًضًػات زیر را اوتخاب کىیذ ي متىی تًلیذ کىیذ.
الف) وامٍای تلىذ تٍ آمًزگار خًد تىًیسیذ ي در آن خثر مًفقیتتان را تٍ اي اطالع دَیذ.
ب) ريش صحیح اوتقاد کردن از دیگران
*مؼیارَای ارزیاتی وًضتٍ( :خوشآغبسی 1 ،نمزه)( ،پزورش موضوع بب ضیوه بیبن نوضته 9 ،نمزه) (،خوش
فزجبمی 1 ،نمزه( ،)،رعبیت نطبنههبی نگبرضی 1 ،نمزه) ( ،امالی واصگبن  2 ،نمزه)
سازههای نوشتار (  1نمره )

6

مثل وًیسی :یکی از مثل َای زیر را اوتخاب کىیذ ي آن را گسترش دَیذ.
الف ) تاز فیلص یاد َىذيستان کردٌ.

7

2

ب ) ػاقل وکىذ تکیٍ تٍ دیًار ضکستٍ
2

ضؼرگرداوی :ضؼر زیر را تخًاویذ ي ترداضت خًد را از آن تىًیسیذ.
ای صاحة کرامت ضکراوٍ سالمت  /ريزی تفقذی که دريیص تیىًا را
آسایص دي گیتی تفسیر ایه دي حرف است /تا ديستان مريت تا دضمىان مذارا
جمغ ومرات
موفق باشید  /کاویانی
1
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