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باسمه تعالی

محل مهر آموزشگاه

وام پذر............:

تاریخ اهتحاى :

ضمارٌ اتاق ............:

تعذاد صفحِ:

تعذاد سَال:

پایٍ............:

ٍقت:

سهاى ضزٍع:

ضمه خيرمقذم به داوش آموزان وداوطلبان عسيس،سؤاالت زيررابه دقّت بخواويذ و با توکّل به خذا وآرامش خاطر پاسخ دهيذ.
وام ي وام خاوًادگی يامضا ی دبیر :

وام ي وام خاوًادگی ي امضا ی دبیر :

ومرٌ با عذد

ومرٌ تجذیذ وظر با عذد

ومرٌ با حريف

ومرٌ تجذیذ وظربا حريف

شماره

نمره

سؤال

الف) بازضىاسی
 -1مته زیر را بخًاویذ ،سپس مًضًع ،دي طرف گفتًگً ي طرح گفتًگً را مطخّص كىیذ.
1

هزد هاّيگيز ًگاّي تِ سثذ اًذاخت ٍ گفت:
دفعة پيص ّز سِ چْار دقيقِ یِ هاّي هي افتاد تِ قلّاب
دٍستص مِ اهزٍس ّوزاُ اٍ آهذُ تَد ،گفت «:پس اهزٍس چي ضذُ؟ »
ًويذاًن ،حَصلِ ام سز رفتّ .وِ اش ًگاّن تِ قلّاتِ
تذار یِ چایي تزات تزیشم.
آرُ تزیش.
تِ طزف هَتَرسينلتص رفت تا چایي تزیشد .در ایي ٌّگام قلّاب تناًي خَرد .لثخٌذي تز لثاى هزد هاّيگيز ًطست.

2

سزیع قلّاب را مطيذ .هاّي تشرگي صيذ مزدُ تَد .تا صذاي ًسثتاً تلٌذ گفت « :االى یِ چایي داغ هيچسثِ ».

ب) سازَُای وًضتار
 -2حكایت زیر را بخًاویذ ي آن را بٍ زبان سادٌ بازوًیسی كىیذ.
2

درٍیطي ،خَاجْاي را گفت « :اگز هي تز در سزاي تَ تويزم ،تا هي چِ هينٌي ؟»
گفت  « :تَ را مفي هيپَضاًن ٍ تِ گَر هيسپارم »
گفت  « :اهزٍس مِ سًذُ ام ،هزا پيزاٌّي تپَضاىٍ ،قتي هزدم تينفي تِ خاك تسپار »

 -3یكی از دي مثَل زیر را اوتخاب كىیذ ي آن را گسترش دَیذ.

1/5

1/5

 تار مج تِ هٌشل ًوي رسذ. -اس ایي ستَى تِ آى ستَى فزج است.

 -4برداضت خًد را از ضعر زیر بىًیسیذ.

1

آسواى تعطيل است  .تادّا تينارًذ .اتزّا خطل ٍ خسيس ّ .ق ّق گزیة خَد را خَردًذ.

پ) آفریىص
3

 -5از میان مًضًعُای زیر ،یكی را اوتخاب كىیذ ي در مًرد آن متىی بىًیسیذ.
 تز اساس گفتَگَي تيي « عطق » ٍ« عقل » هتٌي تٌَیسيذ . -یني اس سفزّاي خَد را در قالة سفزًاهِ تٌَیسيذ.

11

خالصِ یل فيلن سيٌوایي را تٌَیسيذ .4

ت) رعایت وطاوٍ َای وگارضی در مته َای سازٌ َا ي مته تًلیذی
ث) رعایت امالی درست ياژگان ي عبارات
1
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