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ةَ جسجیب در کرام گشیٍَ ُا آىره اضث؟( ؼٍع ، زٌذران ، جیيار ، دؽم )ىػٍای واژه ُای -1   

احطان ،چاٌَ، ؽيذّاری، چاپهّضی (انؿ   

پسضحاری، ٌاراضحی آـسیرن، چاٌَ،(ب    

آـسیرن،چاه، درىث، ىکار(ج    

ٌیکی، چاٌَ، اٌریغَ، دعيً(د    

.ةَ یک ىػٍی آىره اضث..............ردیؿ درُيَ ةیث ُا ةَ اضحثٍای ةیث گشیٍَ -2  

چّن عساب غغق در وی کار کسد                 ازةروٌیک جِان ةیشار عر(انؿ     

کای غجب ایً پیس از کفارعر                        ؽهؾهی در اُم اضالم اوـحاد   (ب     

در دل او پٍر دهلان دار عر                 کسد  ةٍرش ضفثُسکَ پٍرش داد(ج     

چّ ةاز اـحادی از ره،ره ز ضسگیس                       کَ ُيسه دور رـث وکاروان عر(د     

اضث؟رزىغاه دّادر کرام ةیث،ٌِاد ـػم ىغذػ عره ،جالل انریً -3  

وپیظ ىی رـث« ىی دریر»کؿ آنّد                 دل عب  ةی ُيحا، دسوعان، ژرف،(انؿ     

و ةسگ ىی کسد« ىی عکفث» ونی چٍران کَ ةسگ از عادَ ىی ریذث            دوچٍران(ب     

در آب                       ةَ ركػ ىسگ ادحسُای اٌتّه« ىی ركؽیر»ىیان ىّج (ج     

«اـکٍر»چّ نغکس گسد ةس گسدش گسـحٍر                       چّ کغحی ةادپا در رود (د     

جاىی عاغس كسن ٌِو در کراک اثس دّیظ جلهیر کّرکّراٌَ و دّدةادحگی را در كانتی ٌيادیً ةَ جؽّیس ىی کغر؟-4  

عّاُرانٍتّه(د          جحفَ االحسار     (ٌفحات االٌص                ج(ُفث اورٌگ              ب(انؿ    

کرام گشیٍَ از ٌظس اىالیی  (، ىذٍلَ در گسدن و  غلری ُيَ کاـّر ةاٌگ وُشاُش وؽسیّ داضث و اىیس ةسداضث  ؽسكَ داضث عر،)در غتارت -5

 ٌادرضث اضث؟

اىیس ةسداضث(ىذٍلَ در گسدن            د(ؽسیّ داضث                ج(ؽسكَ داضث عر         ب(انؿ    

کرام واژه آرایَ ی ایِام دارد؟(   گفحا ؽهعی دّاجَ در ایً غِر وـا ٌیطث   \  دی ىی عر وگفحو ؼٍيا غِر ةَ جای آر) در ةیث -6  

درىؽساع دوم         –غِر (ؼٍو                         د(وـا                          ج(درىؽساع اول         ب-غِر(انؿ  

  کرام گشیٍَ ٌادرضث اضث؟ ىلاةمىفِّم ٌّعحَ عره در -7

«جٍگیرن در کم عب وکغحً دعيً»عتی راجا عتی ةانغکسی دسد          ز جً ُا ضس،ز ضسُا دّد اـکٍر   (انؿ    

«كرر وظً را داٌطحً »از آن ایً داضحان گفحو کَ اىسوز        ةراٌی كرر وةس ُیچظ ٌتازی      (ب    

«ىّردضحایظ نغکسیان دّد كسار گسـحً»کَ گس ـسزٌر ةایر،ةایر ایً ضان            ةَ ـسزٌران ویاران گفث چٍگیش   (ج    

«کغحً دعيً واٌتُّی نغکسیان دعيً»ونی چٍران کَ ةسگ از عادَ ىی ریذث        دو چٍران ىی عکفث وةسگ ىی کسد     (د    

 

 

 

 

ةَ ٌام درا                                                                          

      3:   جػراد ؼفحَ                            غ.ىریسیث آىّزش و پسورش اضحان آ                             :                   ٌام 

ججسةی: رعحَ                                      دةیسضحان پّیای داٌظ                                         :  ٌام داٌّادگی  

99,10,22:جاریخ ةسگشاری                  ،ٌیيطال اولـارضی پایَ یازدُوآزىّن درس                          :                 کالس   

دكیلَ 40آزىّن زىان                                    1400-99ضال جحؽیهی                                                                       

 ردیؿ      ٌيسه



 

 

 

مفهىم کلی درج شده روبروی کدام بیت نادرست است؟_8  

«ؽهتَ اراده ی دراوٌر وغجش اٌطان»ضّ ٌِر پای       ٌَ ازجرةیس کارآیر ٌَ از رای     یک وگس جّـیق او (انؿ  

«جحيم ٌاپزیسی جغٍگی درجاةطحان»ةَ حسص ار عسةحی دّردم ىگیس ازىً کَ ةرکسدم       ةیاةان ةّد وجاةطحان وآب ضسد واضحطلا    (ب  

«عرت جٍگ ودٌّسیشی»ار ىسگ ىی کسد    ةران عيغیس جیش غاـیث ضّز            درآن اٌتّه ک(ج   

«ٌاپایراری دٌیا»ةَ آٌچَ ىی گزرد دل ىٍَ کَ دجهَ ةطی         پص از دهیفَ ةذّاُر گزعث در ةؾراد       (د   

ةَ جسجیب در کرام گشیٍَ آىره اضث؟( ، دازن كتضَ  ظیً، جػتیَ، ظّع،)ىػٍی درضث واژه ُای -9  

ـسعحَ-گسیتان-گسدن ةٍر-ضادحگی-ديیسدغک(انؿ  

ٌگِتان دشاٌَ-یک ىغث از ُسچیشی-ـسىان ةسدن-جاضازی-گم دغک(ب  

ٌااىیر-ىلرار کيی از ُس چیش-جّاٌایی-آرایظ-گم دغک(ج  

ـسعحَ-گسدن-جاضازی-ديیسدغک(د  

........یػٍی« جا عيا درایً آییٍَ ٌلظ ُای ةّكهيّن ةتیٍیر»جيهَ-10  

اةتیٍیر   جاعيادر آییٍَ دل ٌلظ ُای رٌگارٌگ واكػی ر(انؿ  

جاعيا ٌلظ ُای رٌگارٌگ را درآییٍَ آـسیٍظ اٌطان ةتیٍیر (ب  

جا عيا جهّه ُای گٌّاگّن را در ایً جِان  زود گزر ىغاُره کٍیر(ج  

جا ةحّاٌیر در آیٍَ ایً جِان چِسه ُای رٌگارٌگ راةتیٍیر(د  

گسوه از کهيات زیس ٌادرضث اضث؟اىالی چٍر  -11  

و پزیسـحَ ،ُیاُّی ىسدم ، اواىس وٌّاحی ، ىٍاضک وىساضو، عِسكٌّیَ ، دّرد وکالن، ىػزور ، ىَ دّب و دّش نلا ، ةسدّاضحً ،ؽیتث عيص  رةَ آزا

 جذهیػ ودالؼَ

3(د                          1(ج                      2(ب                         4(انؿ  

رضث اضث؟کرام گشیٍَ ٌاد« در کّی غاعلان»ةاجّجَ ةَ ىحً درس -12  

اكاىث ظّالٌی ىرت وی درعِسكٌّیَ اضث« روىی»ةَ «ىّالٌا»غهث عِست(انؿ  

از داٌغيٍران روزگار دّد ةّد« ةِاء ونر»ىػسوف ةَ « ىحيرةً حطیً دعیتی »پررىّالٌا(ب  

ةِاءونر پرر ىّالٌا راةَ ضّی كٌّیَ کغاٌر آوازه غالءانریً کیلتاد پادعاه ضهجّكی(ج  

راةَ جالل انریً دسدضال ُریَ داد ضسارٌاىَ ا عیخ غعار درةهخ کحاب(د  

 

 

    



 

 

                            
چَ راةعَ ىػٍایی وجّد دارد؟« دریاوىّج»ةیً واژگان  -13    

ىػعّف(جضاد                      د(جسادف                      ج(جضيً                    ب(انؿ  

    ویطٍره ؽهط اضث؟                                                                                                              ه ٌام ندرىیان آثارزیس درکرام گشیً -14  

ٌجو انریً راز:ىسؼادانػتاد(د    جاىی      :ةِارضحان(زریً کّب         ج:روزُا(غعار       ب: جزکسة االونیا(انؿ  

   غتارت کرام آرایَ وجّد ٌرارد؟درایً  -15  

، ةاران رحيث ةسداک آدم ةاریر وداک را گم کسد وةَ یر كررت در گم از گم دل کسدپص از اةس کسم   

جکسار(حص آىیشی                 د(جٍاس                      ج(ىجاز                    ب(انؿ  

در کرام گشیٍَ عادػ وجّد ٌرارد؟-16    

ىػیً ،ـسٍُگ ـارضی را در عظ جهر ٌّعث اضحاد(انؿ  

ایً ضسٍُگ اداره راٍُيایی وراٌٍرگی ،از دوضحان ىاضث(ب  

آكاىحيّد،در ىحهَ از دیسیً ضسعٍاس اضث( ج  

جيال انریً ،از ىتارزان ىػاؼس اضث ضیر ( د  

ىػٍی کرام گشیٍَ درضث ٌیطث؟ -17    

ذٍُو از کار ىی اـحاد: ضساچَ ذٍُو آىاس ىی کسد (انؿ  

ةا پیغسـث آعٍاٌتّدٌر: وی پیغسـث ةَ ىغاىغان ٌسضیره ةّد ب(ب  

از رـحً ةَ کػتَ ایً ىغکم حم ىی گسدد :کش کػتَ گغاده گسدد ایً در(ج  

عحاب داعحً: دو اضتَ آىرن (د  

درىّرد ایً ةیث کرام گشیٍَ ؽهط اضث ؟-18   

 چّن رایث غغق آن جِاٌگیس         عر چّن ىَ نیهی آضيان گیس

ؼساع اول ادات جغتیَ اضثچّن درم(انؿ  

اضحػاره اضث:ىَ(ب  

کٍایَ از ىػسوف:جِاٌگیس(ج  

غغق ىجٍّن در جِان ةطیار ىػسوف وىغِّر عر:ىفِّم کهی(د  

  جتػی وجّد ٌرارد؟ گشیٍَ  ٌلظ کرام  در-19  

راپزیسـث ىّالٌاغزر ـسزٌر دّد  ةِاءونر(انؿ  

ةسای ىً ىگسی و ىگّ دریؼ دریؼ(ب  

یؾام  ـسضحادىّالٌا چٍریً ٌاىَ وپ(ج  

حطام انریً چهتی از عاگسدان ةسجطحَ ىّنّی ةّد(د  

درکرام ةیث آرایَ ی ىحٍاكؾ ٌيا وجّد ٌرارد؟ -20    

زنؿ آعفحَ اوىّجب جيػیث ىاضث           چّن چٍیً اضث پص آعفحَ جسش ةایر کسد(انؿ  

گغای جّ چٍگ           کَ ىفهطیو وٌراریو ُیچ دضحاویشزدیو دردو زنؿ گسه (ب  

از دالف آىر غادت ةعهب کام کَ ىً            کطب جيػیث از آن زنؿ پسیغان کسدم(ج  

ُسگش وجّد ؽایب عٍیره ای                       ىً در ىیان جيع و دنو جای دیگس اضث(د  

 

 

 ىّـق ةاعیر       

ٌیاىٍظ                         
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