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الف)اتیات وعثارات زیرراته نثرروان تازگردانی کنیذ)6(.
 -1پرزُ ّایػ پرزُ ّای هارازریس0/5
 -2ظراچِ شٌّن آهاض هی ورز0/5 .
 -3ؼید تَعثساهلل تؽىعت ٍتاذَیػ رظیس0/5 .
 -4تگفتا گرتِ ظر یاتیػ ذؽٌَز 0/25 .
 -5هىي واری وِ تر پا ظٌگت آیَ/جْاى تا ایي فراذی تٌگت آیَ

0/5

 -6تی عورزًسُ ام ٍایي تط عجة هسار /رٍزفراق راوِ ًْسزرؼوارعور
 -7ذرٍؼیس وای پایورزاى زیَ

1
0/5

تریسُ زل ازترض گیْاى ذسیَ

 -8زیگرزًسگی ترای آًاى هفَْهی ًساؼت« .جستاتلَی ًوَزار ًمؽی جاٍیس ازغن جاٍزاى» 0/5
 -9ازغیرت ارازت ذَز،لصسرجن آى هرز ورز0/5 .
 -10ؼْسزروام هي ٍتَظت ؼرًگ 0/5
هْرم تِ جاى رظیسٍتِ عیَّق ترؼسم

 -11چَى ؼثٌن اٍفتازُ تسم پیػ آفتاب

0/75

ب)واشه های مشخص شذه رامعنی نماییذ)1(.
 -12تَچؽن ٍ اًٍگاُ ًاٍن اًساز

 - 13تپَؼٌس ٌّگام زذن زرای

 -14هیاى ذیوِ ّا زرتْجس فرٍرفتٌس.

 -15چْرُ پرچیي ٍجثیي پرآشًگ.

ج)درآمذهاوتاریخ ادتیات()2
 -16تیؽتریي ترػ حواظِ را................ٍ...............تؽىیل هی زٌّس 0/25 .
 -17ؼرح احَال ٍآثاررٍزوی از.........................هیثاؼس0/25 .
 -18هٌظَرازعثارت «هي ایي ّوِ ًیعتن»چیعت؟ 0/25
 -19تیت«اگرزرزیسُ هجٌَى ًؽیٌی/تِ غیرازذَتی لیلی ًثیٌی»چِ هفَْهی رازرترزارز0/25 .
 -20آثارزیرازچِ وعاًی اظت؟ 0/5
الف)لصص االًثیا :

ب) رٍزّا

 -21ووال «تغسَل»زرآثاروسام ؼاعر،ذَزًوایی هی وٌس0/25 .
 -22هملساى هعرٍف هٌظَهِ «ذعرٍ ٍ ؼیسیي» راًام تثریس0/25 .
ج)خودآزمایی()3
« -23تِ ظاّرآظاى ٍزرعول زؼَار»وسام ٍیصگی زتاى ظعسی راًؽاى هی زّس؟

0/5

 -24هفاّین عثارات زیرراتٌَیعیس0/5 .
الف)ایي گواى زرحكّ ذَیػ ترم،تْتر

ب)ذطی تِ ٍی ًتَاى وؽیس.

 -25جولِ ی هؽَْر«اِىْ لَنْ یىُي لَىنْ زیيٌ فَىًََا احراراً فی زًیاون» ،تِ چِ هعٌاظت؟ 0/5
 -26ایي تیت ازحافظ«ًازپرٍرز تٌعّن ًثرزراُ تِ زٍظت

عاؼمی ؼیَُ رًساى تالوػ تاؼس»تاوسام تیت زیرلراتت هعٌایی زارز؟ 0/5

الف)چِ زارز جْاى جس زل ٍهْر یار

هگرتَزُ ّایی از پٌسارّا

ب)تِ ؼازی ٍآظایػ ٍذَاب ٍذَر

ًسارًس واری زل افگارّا

 -27زر هصراع«تگفت از گرزى ایي ٍام افىٌن زٍز» ،همصَز فرّاز از«ٍام» چیعت؟
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0/55

 -28هارا ًی وِ تر زٍغ«ضحّان» رٍییسًس ،هٓظْر چِ ذصلتی تَزًس؟ 0/25
 -29تراترّای اهرٍزی افعال زیر را تٌَیعیس0/5 .
ب) تاز رفتٌس:

الف) آٍاز زاز:
ت)درک مطلة وآرایه هاونکات تالغی()6

 -30تاتَجِ تِ ؼعرزیر تِ پرظػ ّا پاظد زّیس0/5 .
«تپَییس وایي هْتر آّرهي اظت

جْاى آفریي را تِ زل زؼوي اظت

تساى تی تْا ًاظساٍر پَظت

پسیس آهس آٍای زؼوي ز زٍظت»

الف)تِ چِ زالیلی،واٍُ هرزم راتِ لیام ٍحروت فراهی ذَاًس.
ب)همصَزاز«تی تْا ًاظساٍارپَظت»چیعت؟
 -31زراتیات زیرهٌظَر ازلعوت ّای هؽرص ؼسُ راتٌَیعیس 0/5 .
الف)تِ غٌچِ گَی وِ ازرٍی ذَیػ پرزُ فىي

وِ هرغ زل ازفراق رذت پریؽاى ؼس.

ب)ًؽَم یه زل ٍ یه رًگ تَ را

تا ًعازی زل اٍ از ذَى رًگ

 -32تاتَجِ تِ تیت زیرتِ ظَاالت پاظد زّیس 0/75 .
ظاوي ؼَز،تسیسم ٍهؽتاق ترؼسم»

«گفتن تثیٌوػ هگرم زرزاؼتیاق
الف)اهرٍزُ تِ جای «ظاوي»چِ ولوِ ای تِ وار هی رٍز.
ب)ًمػ زظتَری ضوایر هؽرص ؼسُ راتٌَیعیس.

واى ظثسُ زذان اللِ رٍیی رظتِ اظت» 0/75

 -33زرتیت«پاترظرظثسُ تاتِ ذَاری ًٌْی

ب)ایْام هصراع زٍم راتَضیح زّیس.

الف)هصراع اٍل چٌسجولِ اظت؟
 -34تاتَجِ تِ تیت«فریة جْاى راهرَرزیٌْار

وِ زرپای ایي گل تَز ذارّا»

الف)همصَز از «گل»ٍ«ذارّا»چیعت؟

ب)هصراع اٍل چٌسجولِ اظت؟

0/75

 -35زرتیت«تْارآهس ٍگلسار ًَرتاراى ؼس/چوي زعؽك رخ یار اللِ افؽاى ؼس»هٌظَراز«تْار» ٍ «گلسار»چیعت؟ 0/5
زاى رٍعٌاى گععتِ زٍاًس ظَارعور» آرایِ تؽثیِ ٍوٌایِ را ًؽاى زّیس0/5 .

 -36زرتیت«زرّرطرف زذیل حَازث،وویي گْی اظت

 -37ؼاعر زرهصراع «تازذن ًؽاى ظرفرازی ًگرفت»چِ ارتثاطی هیاى زذن ًٍؽاى ورزُ اظت؟
اوعیرعؽك ترهعن افتازٍزرؼسم»تِ ظَاالت پاظد زّیس0/75 .

 -38تاتَجِ تِ تیت«گَیٌس رٍی ظرخ تَ،ظعسی وِ زرزورز

ب)اوعیرعؽك چِ ترویة اضافی اظت؟

الف)تیت چٌسجولِ اظت؟
ج)یه ایْام تٌاظة زرهصراع اٍل هؽرص وٌیس.
 -39حواظِ زرلغت تِ هعٌای.................ٍ...............اظت0/5 .
ًَ -40ع اضافات غیرتعلمی زیرراهؽرص وٌیس0/5 .
ب)ظروؽی ؼَْت

الف)جرلِ هحثت
ث)حفظ شعر()2

 -41وسام گسیٌِ تىویل وٌٌسُ ی تیت زیر هی تاؼس؟0/5
«اٍ را ذَز التفات ًثَزی تِ  ...................................هي
الف) فىر

ب) صیس

هي ذَیؽتي اظیر ووٌس ًظر ؼسم»
ج) عؽك

ز) یاز

 -42جای ذالی تیت زیر را تا ٍاشُ ی هٌاظة واهل وٌیس0/5 .
« از زیسُ گر ظرؼه چَ تاراى چىس ،رٍاظت

واًسر غوت چَ  .............................تؽس رٍزگار عور»

 -43تا ٍاشُ ّای زرّن ریرتِ ی زیر یه هصراع تعازیس «.یه ٍاشُ اضافی اظت»0/5 .
« تی گل رٍیت ،تازآ ،تْار عور ،وِ ،فرٍغ ،ریرت»
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