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. تَد  کٌجکاٍػلّاهِ جؼفزٕ  ـ1پاسخ سؤال 

هسٌذ                                               

. تَد  تس٘ار ػالن ػلّاهِ جؼفزٕ                            

هسٌذ                                                   

. است طث٘ؼت  ٓض٘فت اٍ                            

   هسٌذ                                    

. تَد  ض٘فتٔ ػلناٍ                              

هسٌذ                                   

هذرّس  ـتذرٗس  ـهذرسِ  ـدرٍس :  رس  د ـ2پاسخ سؤال 

هساػذ  ـهسؼَد   ـ سؼ٘ذ ـسؼذ : سؼادت                           

هزضِ٘  ـراضِ٘  ـرضا ٗت  ـرضا  : راضٖ                           

طث٘ؼٖ   ـهطثَع   ـطثا ٗغ    ـطثغ  : طث٘ؼت                           

 

تزجوِ   ـحزٗن  ـحضزت  ـهجزم  ـحجزُ  ـحزم  ـ3پاسخ سؤال 

 

قسوت :  □ًس٘ة  □ًص٘ة  (الف   ـ4پاسخ سؤال 

گزدش  :  □گطت ٍ گذار  □گطت ٍ گشار ( ب                              

 

تاٗذ تِ ًص٘حت پذر ٍ هادر گَش جاى سپزد ؛ سٗزا آًْا              :ًص٘حت  ـ 5پاسخ سؤال 

. ت٘طتزٕ دارًذ تجزتٔ                                           

 ات را غٌ٘وت تطوار ٍ اس آى تِ درستٖ لحظِ ّإ سًذگٖ   :غٌ٘وت                            

. کي  استفادُ                                        

تا خَاًذى کتاب ّإ هف٘ذ ػطص  هطالؼِ رادر خَدت   :ػطص هطالؼِ                           

. کي  ت٘طتز                                               

 

ًاهٔ دٍستاًِ  :  ٗش ، ٗار ّو٘طگٖ هياه٘ذ ػش   ـ6پاسخ سؤال 

ًاهٔ ادارٕ  ..... :   استاد ارجوٌذ جٌاب آقإ                            

ًاهٔ ادارٕ  ..... :   ٍسٗز هحتزم                            

ًاهٔ خاًَادگٖ  :   ػوَٕ تشرگَارم                            

                

حافظ ٗکٖ اس ضاػزاى ًاهذار اٗزاى است ، ًام   : خ٘اتاى حافظ  :هثال   ـ7پاسخ سؤال 

است ٍ تِ خاطز حفظ قزآى   « خَاجِ ضوس الذ ّٗي هحوّذ »  کاهل اٍ                                



    ٍاٍ در قزى ّطتن هٖ سٗست . را تز خَد ًْادُ است« فظ حا»  تخلّص                              

. آراهگاُ حافظ در ض٘زاس است .غشل٘ات اٍ تس٘ار هؼزٍف است  دَٗاى                              

  تِ ػْذٓ داًص آهَس   ـ 8پاسخ سؤال 
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 (هستقثل ) آٌٗذُ : خَاّن رفت  ـ1پاسخ سؤال 

 (هضارع ) حال : هٖ ًَٗسٌذ                             

 (هاضٖ ) گذضتِ : گزفتِ تَدٕ                            

 ( هاضٖ ) گذضتِ : ضٌ٘ذم                             

  (هاضٖ ) گذضتِ : ًطستِ تَدٗذ                             

  (هاضٖ ) گذضتِ : آهذًذ                             

 

صذا    ـتَ را   :قافِ٘   ـ2پاسخ سؤال 

. است ، هٖ تاضذ کِ  هخفّف  ( ست )  :ردٗف                           

اگز اػوال ً٘ک اًجام دّٖ ، ً٘کٖ هٖ تٌٖ٘ ٍ اگز اػوال   :پ٘ام  ضؼز                            

. ٍ کارّإ تذ اًجام دّٖ ، تذٕ هٖ تٌٖ٘                                           

 

« .خ٘لٖ ػالٖ است » : گزهص اداهِ داد  لحي تا هؼلّن ـ3پاسخ سؤال 

. سٗثإ قزآى اٍ را هٖ ضٌ٘ذٕ تالٍت اگز تا اٍ ّوسفز هٖ ضذٕ در طَل راُ                       

 

اگز اًساى  . ًطذ  (تسل٘ن ) هْن اٗي است کِ در هقاتل سختٖ ّا تصل٘ن   ـ 4پاسخ سؤال 

ضَد ، الثتِّ تاٗذ سثز    ارٕ ّا تاٗستذ ،تز آى چ٘زُ هٖ در تزاتز دضَ                             

. پاسٖ ًکزدرا اس دست ًذاد ٍ ّ٘چ گاُ ًاس (طا قت ) ٍ تا قت  (صثز )                              

 

  تِ ػْذٓ داًص آهَس ـ5پاسخ سؤال 

 

سدى تِ سخٌاى خَد ػول کزدُ اًذ ّزگش   ّاٖٗ کِ تِ جإ حزف اًساى ـ 6پاسخ سؤال 

تِ خَتٖ ٍ ً٘کٖ ٗاد    د ٍ ّو٘طِ اس آًْا ىاس حافظٔ تارٗخ پاک ًوٖ ضَ                            

اًساى ّإ ً٘کَ کار ّز چٌذ اگز جسوطاى اس ت٘ي تزٍد ٍلٖ  .هٖ ضَد                              

. ًام ً٘کطاى در طَل تارٗخ تاقٖ هٖ هاًذ                               

 

تِ ػْذٓ داًص آهَس   ـ7پاسخ سؤال 


