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 قلمرو زبانی ( 7نمره) 

1

1

هعٌٖ ٍاصُّإ هؾخص ؽذُ را تٌَٗغ٘ذ.
الف) اؽثاح در آى ٍجَد داؽتٌذ.

ب) خذا در تولّک خَٗؼ داؽتِ تاؽٖ.

ج) اس گزها چَى تٌَرٕ تافتِ تَد.

ت) تز ع٘ل تلطّف جَاتؼ تاس داد.

2

تزإ ٍاصُ «هْزتاًٖ» تز پاٗٔ ّن هعٌاٖٗ (تزادف) دٍ ٍاصُ تٌَٗغ٘ذ.

3

اس ه٘اى گزٍُ کلوِّإ سٗز ٍاصُّإ ًادرعت را ت٘ات٘ذ ٍ درعت آىّا را تٌَٗغ٘ذ.

0/5
1

عذر دکاى ،عَفار ٍ ت٘ز ،اًگؾت ؽَصت ،خَصن ٍ دؽوي ،چَپاىِ گزگتثع ،صَلت ح٘ذرٕ ،دل عَداًٖٗ ،غش پ٘واى ،هکز ٍ
عذاٍت
4

1

در جولٔ سٗز ًقؼ دعتَرٕ ٍاصُّإ هؾخص ؽذُ را تٌَٗغ٘ذ.
«إ خذا چگًَِ تَ را عتاٗؼ کٌن ٍ اس لطف تَ کوک تخَاّن».

5

عاختواى ٍاصُّإ سٗز را هؾخص کٌ٘ذ( .عادُ ،هؾتق ،هزکة ،هؾتق -هزکة)
الف) ؽ٘زسى

6

ب) رسهگاُ

ج) هحزاب

ت) راٌّواٖٗ

فعل «داؽت هًَٖؽت» را تا حفظ ؽخص تِ سهاىّإ خَاعتِ ؽذُ تثزٗذ.
الف) آٌٗذُ

7

1

ب) هاضٖ تع٘ذ
0/5

کذام تزک٘ة ٍصفٖ ٍ کذام تزک٘ة اضافٖ اعت؟
الف) هاّٖدرٗا

0/5

ب) تزتزٗي حواعِ

8

پغًَذ «ٍػ» در کلؤ «خَاجٍِػ» تِ چِ هعٌاعت؟ ٗک ٍاصُ دٗگز هاًٌذ آى تٌَٗغ٘ذ.

0/5

9

جولٔ ٍاتغتِ را در عثارت سٗز پ٘ذا کٌ٘ذ .

0/25

«هعٌإ خاکزٗش ّن آىگاُ تفْ٘ن هٖؽَد کِ در ه٘اى ٗک دؽتِ تاس گزفتار آتؼ دؽوٌٖ هٖؽَٕ»
10

ٍاصٓ سٗز را تِ دٍ ؽَُ٘ جوع تثٌذٗذ( .جوع هکغز ٍ جوع فارعٖ)

0/5

دعا
11

0/25

در تزک٘ة سٗز ّغتِ را هؾخص کٌ٘ذ:
آى کَچکتزٗي هَر
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 قلمرو ادبی ( 5نمره) .

12

در عثارت سٗز در قغوت هؾخص ؽذُ کذام آراٗٔ ادتٖ ٍجَد دارد؟

0/25

«پذر تا ًگاُ تلخٖ پغزػ را ًگاُ کزد».
13

در ت٘ت سٗز در کلوات هؾخص ؽذُ چِ آراِٗإ ٍجَد دارد؟
«ًقششؼ کششزدم رب سٗثششإ تششَ در خاًششٔ دل

14

خاًِ ٍٗزاى ؽذ ٍ آى ًقشؼ تشِ دٗشَار تواًشذ»
0/25

در ت٘ت سٗز ٍاصُّإ قافِ٘ چِ آراِٗإ دارًذ؟
«اس ق٘اعششششؼ خٌششششذُ آهششششذ خلششششق را

15

0/5

کششاٍ چششَ خششَد پٌذاؽششت صششاحة دلششق را»
0/5

هفَْم عثارت کٌاٖٗ سٗز را تٌَٗغ٘ذ.
«لة تِ دًذاى گشٗذ».

16

1

در ت٘ت سٗز ارکاى تؾثِ٘ را هؾخص کٌ٘ذ.
«تشششذٍ رٍٕ تٌوشششَد ٍ گفشششت إ دل٘شششز

17

0/5

در ت٘ت سٗز دٍ آراٗٔ ادتٖ ت٘ات٘ذ.
«ؽشششَد کشششَُ آّشششي چشششَى درٗشششإ آب

18

ه٘ششششاى دل٘ششششزاى تششششِ کششششزدار ؽشششش٘ز

اگششششششز تؾششششششٌَد ًششششششام افزاعشششششش٘اب»
2

ت٘تّإ سٗز را کاهل کٌ٘ذ.
الف)

چشششششَ ٌّگاهشششششٔ آسهشششششَى تشششششاسُ ؽشششششذ

.............................................................................

ب)

.............................................................................

تاس اٗي چِ ًَحِ ٍ چِ عششا ٍ چشِ هشاتن اعشت

 قلمرو فکری ( 8نمره) 

19

در عثارت سٗز ًَٗغٌذُ تز چِ چ٘شٕ تأک٘ذ دارد؟ تَض٘ح دّ٘ذ.

1

«تزإ هي خَاًذى اٗي کِ ؽي عاحلّا ًزم اعت  /کافٖ ً٘غت هٖخَاّن پاّإ تزٌِّام اٗي ًزهٖ را حظ کٌذ».
20

1

قثّاًٖ در اٗي تخؼ اس ؽعزػ تِ چِ ًکتِإ تأک٘ذ دارد؟
«إ کِ ردإ حغ٘ي تز دٍػ دارٕ  ٍ /خَرؽ٘ذ کزتال را در تز دارٕ»

21

1

هَلَٕ در ت٘ت سٗز آدهٖ را اس چِ چ٘شٕ تز حذر هٖدارد؟
«چشششَى تغشششٖ اتلششش٘ظ آدمرٍٕ ّغشششت

پششظ تششِ ّششز دعششتٖ ًؾششاٗذ داد دعششت»

صفحه  2سواالت

22

اس دٗذ رٍحٖ -رٍاًٖ چِ ٍٗضگّٖاٖٗ در کالم فزدٍعٖ ّغت کِ ها اٗزاً٘اى تذاى هٖتال٘ن؟

1

23

هفَْم ت٘ت سٗز را تٌَٗغ٘ذ.

1

«تشششا سَتَشششز خشششاکٖ إ درخشششت تٌَهٌشششذ
24

هگغششل اس اٗششي آب ٍ خششا

رٗؾششٔ پًَ٘ششذ»
1

هصزاعّإ سٗز تِ چِ هَضَعٖ اؽارُ دارًذ.
«ّ٘چ فزهاًزٍا را ًذٗذُ تَدم  /کِ پإافشارٕ ٍصلِدار تِ پا کٌذ».

25

2

هعٌٖ ت٘تّإ سٗز را تِ فارعٖ رٍاى تٌَٗغ٘ذ.
الف)

تْوشششتي تزآؽشششفت ٍ تشششا شششَط گفشششت

کشششِ رمّشششام را جشششامِ تشششادُعشششت جفشششت

ب)

تشششز ت٘شششز جَرتشششاى س تحوّشششل عش ش ز کٌششش٘ن

تشششا عشششختٖ کوشششاى ؽشششوا ً٘شششش تگشششذرد

صفحه  3سواالت

صفحه  4سواالت

