


 

 

 

 

 
 

 ًوزُ (20فارسی ) 

 ًوزُ ( 7) الف( للوزٍ ستاًی 

 ًوزُ ( 1) لغات هشخص شذُ را هعٌی کٌیذ.  -1

 ترافطا٘س ٌرز.          اَتزَشب( تراٍ٘یرت                       . دصم( تسٚ ٌفت ٟٔتر تٝ رٚی اِف    

   تر ٌطت ٘اْ خٌیذُت( ٞر رٚز                         هتَاتز( اذتالف صیّازاٖ آ٘جا ج    

 ًوزُ ( 5/0)  .ّای سیز را تٌَیسیذ هتزداف ٍاصُ -2

 ٔفاتیح : ....................................               ٔتٕىّٗ : .....................................      

 ًوزُ ( 1) ّا را پیذا کزدُ شکل صحیح آًْا را تٌَیسیذ.  اس هیاى گزٍُ کلوات سیز غلط -3

  –صٛر ٚ ضازی  –استعسازی ٚ ُٔحّٕی  تی –احٕاَ ٚ سستی  –ٞفتاز حرب  –لَٛ ٚ ذرٚش  –اساطیر تاستاٖ       

 تٛلیع ٚ أضا –ضثٟت  حالَ تی      

 ًوزُ ( 5/0)  .درست داخل کواًک را تیاتیذ تا تَجِ تِ عثارات سیز ٍاصُ  -4

 ) ......................... ( ٟٔراتص ( آٔس تٝ ٌٛش –ز زیٛار ) ٔحراتص  اِف(     

 ) ................................ (  ترذٛاست ( –تاً٘ ٚ ٞساٞس ) ترذاست  ب(     

 ًوزُ ( 5/0)  .در تیت سیز ًْاد را در ّز دٍ هصزاع هشخص کٌیذ. -5

 « زا٘ٙس زا٘ٙس     زر تازی ذٖٛ، تر٘سٌاٖ ٔی رازی وٝ ذطر وٙٙسٌاٖ ٔی»        

         ًوزُ ( 1) . ّای سیز تٌَیسیذ ًَع صفات تیاًی را در تزکیة -6

  ضىفتٌُٝ    –   ٘ٛضتٙیٔتٗ    –   وٛزوا٘ٝرفتار    –   ٌٛیاسرٗ        

 ًوزُ ( 1)  گاًِ ّستٌذ؟عیت چْارسیز در گذر سهاى هشوَل کذام ٍض ّای ّز یک اس ٍاصُ -7

 ضٛخ   –سٛفار    –ذٙسٜ    –سپر            

 ًوزُ ( 5/0)  .ّای اسوی سیز را هشخص ساسیذ ّای پسیي گزٍُ ًَع ٍاتستِ -8

 ٞٛای زَ اٍ٘یس                                      والس یاززٞٓ           

 ًوزُ ( 5/0)  ًَع ٍاٍ ) عطف ٍ رتط ( را در جوالت سیز هشخص ًواییذ. -9

 ذٛا٘س. اِف( ٔاٞی زر آب ذأٛش است ٚ پر٘سٜ زر آسٕاٖ آٚاز ٔی     

 زریا ٚ ٔٛسیمی آسٕاٖ را زر ذٛز زارز. یب( آزٔی ذأٛض     

 را یک تار تِ صَرت شاخص ٍ یک تار تِ صَرت ّستِ گزٍُ اسوی در دٍ جولِ جذاگاًِ«  استاد» کلوِ  -10

 ًوزُ ( 5/0) تِ کار تثزیذ.        

 فارسی                                                                                                                 

 11012-980307                80ریاضی/تجربی                                                                                یازدهم                        

 

 
 





 صفحٝ سْٛ                     7/3/98:تارید                  2فارسی                            :                 ذا٘ٛازٌی ٘اْ ٚ ٘اْ

 ٚصُ تٛز.ایٕاٖ ع تی ضائثٝ ٞر عصة ٚ فىر، تٝ ٔٙث -

 ٟ٘ازٜ حّمٝ زر ٌٛشآٔس سٛی وعثٝ سیٙٝ پر جٛش    چٖٛ وعثٝ  -

 تٛ ضاٞی ٚ ٌر اشزٞا پیىری         تثایس تسیٗ زاستاٖ زاٚری -

 تَر ٔصطفی تٟر رذصت زٚیس         از ٚ ذٛاست زستٛری أّا ٘سیس -

 از عىس ریاحیٗ اٚ پر زاغ چٖٛ زْ طاٚٚس ٕ٘ٛزی -

 صٛرته ززی؟ ٍٔٝ ایٙجا زستٝ ٞفت صٙسٚق آٚرزٖ؟ ٞا ٔثُ لّٛاَ -

 ًوزُ ( 5/0)  چیست؟« تیٌی  ّا را ّن ًوی ای / ستارُ گزیِ کٌی اگز / کِ آفتاب را ًذیذُ» هٌظَر شاعز اس  -2

 «ّای شوال ٍ جٌَب ًیش / آسَدُ در دستاى خذاست  شزق ٍ غزب اس آىِ خذاست / ٍ سزسهیي» شعز  -3

 ًوزُ ( 5/0) یادآٍر کذام صفات خذاست؟       

 ًوزُ ( 5/0) هفَْم لسوت هشخص شذُ را تٌَیسیذ.  -4

 ضٙاسی ٚ آٖ را تر ذٛز حمّی ٕ٘ی تاضس ٍٔر تٛ را تٝ ٘فس ذٛیص حاجت ٕ٘ی -

 ًوزُ ( 5/0) ّای هشخص شذُ چیست؟  هفَْم لسوت -5

 « ٌیٟاٖ ذسیٛتریسٜ زَ از ترس       پایٕرزاٖ زیٛذرٚضیس وای »         

 ًوزُ ( 5/0)  چیست؟« رفت  ایي رٍد تِ جست ٍ جَی دریا هی» همصَد شاعز اس هصزاع  -6

 ًوزُ ( 5/0) هفَْم عثارت سیز را تٌَیسیذ.  -7

 ٌریساٖ ٞستٙس.ٞای تاز ٚ ٘ٛرٌیر  ا٘س، از پٙجرٜ زریچٝ عازت ورزٜ ٞای تاریه ٚ تی ی وٝ تٝ ذا٘ٝٔٔرز -

 ًوزُ ( 5/0) ای دارد؟  اعز در تیت سیز لصذ تیاى چِ ًکتِش -8

 «ٌٝ ذٛارزٔطاٞی ذرریه ضة ٔی ٌطت پٟٙاٖ      فرٚغ زر آٖ تا»           

 ًوزُ ( 5/0) تیت سیز تیاًگز چِ دیذگاّی است؟  -9

 وساْ زا٘ٝ فرٚ رفت زر زٔیٗ وٝ ٘رُست     چرا تٝ زا٘ة ا٘سا٘ت ایٗ ٌُٕاٖ تاضس؟»        
 «هَفك تاشیذ »                                                                

 .....   ٘اْ ٚ أضا ٔصحح : .....................................................................................................    ٕ٘رٜ تٝ حرٚف : ..........................................................ٕ٘رٜ تٝ عسز : 



  



 


