جوَْری اسالهی ایزاى

هحل هْز یب اهضبء

ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش ضْز تْزاى

هذیزسئَال

ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش هٌطقِ  4تْزاى
ش غٌذلی ( ش داٍطلت ):

ًبم ٍاحذ آهَسضی :هتَسطِ دٍرُ اٍل دختزاًِ سزای داًص
ًبم پذر:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ًبم دثیز/دثیزاى :خبًن ثزدثبر

کلیذ اهتحبى درس :ادثیبت

ًَثت اهتحبًی :اٍل

سبػت اهتحبى 9:00 :غجح

هقطغّ :طتن

ٍقت اهتحبى 90 :دقیقِ

سبل تحػیلی93-94 :

تبریخ اهتحبى93/10/ 7 :

الف/درستی ٍ ًبدرستی ػجبرات دادُ ضذُ را ثب «ظ» ٍ «ؽ» هطخع ًوبییذ.
 )1ظ

 )2ؽ

 )3ؽ

بارم
1

 )4ظ

ة/سَاالت چْبر گشیٌِ ای
 )2گشیٌِ ج

 .)1گشیٌِ ج

1

 )3گشیٌِ ج  )4گشیٌِ ة

ج)در ػجبرت دادُ ضذُ گزٍُ اسوی را ثیبثیذ ٍ ّستِ ٍ ٍاثستِ ّبی آى را هطخع کٌیذ.
ًْبد
«دست آٍرد
ّستِ

ّبی

پیطزفتِ ی جْبى ثطزی ،

ٍاثستِ پسیي
ًطبًِ جوغ

هفؼَل
چْزُ ی

ٍاثستِ پسیي

1.5

جْبى را دگزگَى سبختِ است»

ّستِ ٍاثستِ پسیي هضبف الیِ

غفت ثیبًی،هضبف الیِ،غفت ثیبًی

د)ثب تَجِ ثِ اثیبت دادُ ضذُ ثِ سَاالت هطزح ضذُ پبسخ دّیذ.
 )1هثٌَی  ،ثَستبى سؼذی  ،هثٌَی هؼٌَی هَلَی  ،لیلی ٍ هجٌَى ًظبهی  ،ضبٌّبهِ ی فزدٍسی
 )2هضبف الیِ

3

 )3دٍلت در قذین  :خَضجختی /دٍلت در سهبى حبل :افزادی کِ ادارُ کٌٌذُ ی کطَرًذ
.)4خجزی  /خجزی  /ضجِ جولِ  /اهزی
 )5غٌؼت ادثی کٌبیِ ٍ تضبد
 )6کٌبیِ اس ّذر دادى ػوز
ُ /داد  :ستذ

5.5

فزاسً :طیت

ٍ /آداة  :ادة

5.5

فضیلت :فضبیل

س )1 /گزیختِ  )2ضًٌَذگبى  )3ثبفٌذُ  )4ادػب  )5خستگی ًبپذیز ّ )6وزاُ  )7آلَدگی  )8هطیغ ٍ فزهبًجزدار
ح )1 /اضبفِ استؼبری ٍ کٌبیِ ٍ )2اج آرایی  )3جٌبس ًبقع افشایطی ٍ هزاػبت الٌظیز  )4تلویح  )5اضبفِ ی تطجیْی  ،جٌبس ًبقع اختالفی )6هزاػبت
الٌظیز

2
1.5

ط)سَاالت کَتبُ پبسخ :
 )1مفعول است  )2ایزاًی  )3دچبر سختی ٍ ػذاة ضذ  )4ػوزاى  ،ػوبرت  ،هؼوبر  )5جٌبس ًبقع  )6فضیلت  )7هثٌَی
 )8قبجبریِ  ،گلستبى سؼذی  )9طلَع  )10ایي دٍ )11قَلَا الحق ٍ لَ ػلی اًفسکن  )12هطتق  .)13هتون

4

ی /ثب ًظز داًص آهَس ثیبى هفَْم ثیت کفبیت هی کٌذ
5

پبسخ سئواالت در روی برگه سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

غفحِ  1 :اس 1

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

