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 ؛ 3گزینه  -1
 چزن: ضَخگي/ اتز : سحاب/ هحل ٍػذُ : هیؼاد

 

اػی اس لثاس ٍ پارچِ ّستٌذ4ّوِ هَارد گشیٌِ  ؛4گزینه  -2 . ، اًَ

تی  3ٍ  2در گشیٌِ ّای  (دام)« جال»ٍ  (ضاًِ)« سفت». هی تَاًٌذ تی رتط تاضٌذ« وتاى»ٍ « ًاٍ» 1در گشیٌِ 
 .رتط اًذ

تاد گزم : سوَم/ جَاى : ضاب/ رٍسزی : هؼجز ؛4گزینه  -3

 

 طاق: ٍاسُخ؛ 1گزینه  -4

گوزاُ : غَی ؛3گزینه  -5

چاق : سویي/ گوزاّی : ضالل/ دٍری : حذر: اهالی صحیح سایز ولوات در سایز گشیٌِ ّا

 

 .الثال الَّری اّل پاوستاى، سؼادت هلَن تاش ٍ خلیل اهلل خلیلی اّل افغاًستاى ّستٌذ ؛2گزینه  -6

تِ سار اثز هحوذػلی آثار هیثاق اهیز فجز ّس اضزاق فجز اسالم، دٍ لذم تا لاف ٍ؛ 4گزینه  -7 تٌذ ٍ َت

 (.تٌفس صثح ٍ ظْز رٍس دّن اس آثار لیصز اهیي پَر ّستٌذ).افغاًی است

درآهذی تز ادتیات داستاًی، وتاب پیص داًطگاّی . ن.ر ؛1گزینه  -8

 

. تیت سَال، حسي تؼلیل ٍ هجاس ًذارد ؛2گزینه  -9

ًار  (!اٍلی ش)ُ پزٍاى: ایْام تٌاسة/  !رٍاًِاجاسُ، ج: پزٍاًِ: جٌاس تام  ای صثز: استؼارُ/ ٍ 

غزیثِ، وِ هؼٌی ًوی  (2 (.وِ هؼٌی هی دّذ )ػجیة(1: دٍ هؼٌی است دارای «غزیة» ؛4گزینه  -10

ع ایْام، ایْام تزجوِ هی گَیٌذ وِ اس . در ٍالغ ّن هؼٌی آى است). دّذ اها تا تیگاًِ هتٌاسة است ِت ایي ًَ

 (.ػی ایْام تٌاسة ضوزدُ هی ضَدًظز وٌىَر، ًَ

ػی ضزاب . 1)هذام: ایْام/ خاهِ هجاس اس للن : هجاس ؛3گزینه  -11 پای فزٍرفتن در : وٌایِ / (دائن. 2ًَ

 (...!!! خضز ٍ اسىٌذر ٍ )ِت هاجزای چطوِ آب حیات : تلویح/ ًمذ خزد : تطثیِ/ گل، وٌایِ اس گزفتاری 

 

 www.soalsara.ir                              دانلود از سايت سوال سرا



: تزرسی گشیٌِ ّا ؛2گزینه  -12

 12م    /تزس/هی/ ػوز / ِ / طَهار/  ِ/ ی/ا/رس/ًا/س: 1
 11م     /وزد/ی/ًطیي/ُ/گَش/ت/طلة/در/ّا/سال: 2

 12   ∅/ گطَد/دل/اس/ام/ػمذُ/آخز/اًِ/هست/  ِ / ُ/ گزی: 3
 12م   /حیزاى/ ویص/وافز/  ِ/ چطن/ای/ ت/ی/اًگیش/سحز/س: 4

: تزرسی گشیٌِ ّا ؛1گزینه  -13

ػالن دیگز / ّز حلمِ / سلف دراس / آى سلسلِ / چطن تذ : 1
ًارستِ / رٍضي  آییٌِ: 2 ر / آى چْزُ / خط  چْزُ اًَ

اللِ احوز / دل پزخَى / آُ گزم : 3

 سلف هؼٌثز/ آى سلف / هؼٌی رٍضي : 4

ًاگذر ٍ واضتي هصذر  ؛1گزینه  -14 . ّستٌذ گذرا ِت هفؼَلسِ جشیی دٍیذى ٍ جَضیذى دٍ هصذر 

 (.وِ هؼٌای سهاى، هىاى ٍ حالت تذّذ، حتوا لیذ است« هتون+ ح اض»ّز : ًىتِ هْن)

+ اسن : وار گشاراى/ ًٍذ +تي هاضی+ اسن: پذرخَاًذُ/ ًٍذ +تي+ ضویز: خَیطتي طلثی؛ 1گزینه  -15

 اسن+ تي : ضٌاسٌاهِ/  ًٍذ تصزیفی+ تي 

: هؼٌای سایز گشیٌِ ّا ؛1گزینه  -16

ارُ وزدى چ: 4/  اختيًَ :3/ ی وزدى ساسگار: 2

 

. اٍستخَد جسن ٍ هاًغ اصلی رسیذى ِت هؼطَق، : َّم هحَری سَالهف ؛3گزینه  -17

. اس خَدضٌاسی هی تَاى ِت ٍاالهماهی رسیذ (الف
 تزن غزٍر (د

. سپز اًذاختي ِت هؼٌای تسلین ضذى است :2گزینه  -18

ادى» ، ػثارت وٌایی 2در گشیٌِ   .وٌایِ اس تسلین ایي ٍالؼِ ضذى است« سز ِت هْز ٍالؼِ ًْ

. حتی پس اس هزي ًیش در دل ٍ رٍح ػطك هؼطَق را دارد ػاضك: هفَْم هحَری؛ 4گزینه  -19

. سختی ٍ هطىلی ًوی تَاًذ هاًغ ػطك اٍ ضَدّیچ  ضاػز ادػا هی وٌذ وِ: 4
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 ًاف: هفَْم هطتزن؛ 3گزینه  -20

 .یار حل ٍ فٌا هی ضَدهغ در رٍضٌایی رٍی ش: 3هؼٌی گشیٌِ 
 : سایز تیت ّا

 .هؼزفت تٌْا تا ػمل حاصل ًوی ضَد: 1

 .ضاػز اس هؼطَق هی خَاّذ وِ تاػث فاش ضذى راس ػطك اٍ ًطَد: 2

 پاوثاسی ٍ جاى فطاًی هؼطَق: 4

دى جاُ ٍ همام دًیا: هفَْم هحَری ؛1گزینه  -21   تی ارسش َت

  .ِت لسوت ًىَّص ضذُ است اػتزاضدر ایي تیت : 1

 تجلی ٍ ٍحذت ٍجَد: هفَْم هطتزن ؛1گزینه  -22

 (.اضه تاالخزُ راس ػاضك را فاش هی وٌذ) افطاگزی ػطك: هفَْم هحَری ؛2گزینه  -23

 .ال سار ػاضك را تصَیز هی وٌذ ٍ اضارُ ای ِت فاش ضذى راس ػطك ًذاردح: 2

 ُ داریضة سًذ: تْجذ؛ 3گزینه  -24

 سختی ّای راُ ػطك: هفَْم تیت سَال ؛4گزینه  -25

 راسپَضی ػاضماًِ: 1

ی اس ػاضك ضذى ِت خاطز سختی ّای راُ : 2  (!!!ُ هْن تز، هزياس ّن)ًْ

. هؼٌای حمیمی سًذگی، ػطك است: 3

 
 

 

 

که در آن کودک داوص وطود سرگردان / مکتبی کاش بسازیم در ایه وسدیکی 
مقصد از ایه همه آن است که باضیم اوسان / که ووضتیم و کتابی خواودیم مطق ضب گر 

 

 ...ضمن عرض خسته نباشید، با آرزوی بهترین ها

 94، خرداد علیرضا جعفری
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