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 ًوزُ عؤاالت رزیف
 

 نوره( 1قلورو زتاني )

  (5/2هعني واژه )           الف

1 

 

 ّای هؾرص ؽسُ را تا تَخِ تِ ػثارت تٌَیغیس.  هؼٌی ٍاصُ

 آرز اس زؽت صسوارٍاى ّیَىالف( 

 عزز ایي ػمل تی زرز ٍ زل پضهزز عوَم( ٍ آى تاؽ پز اس گلْای رًگیي ٍ هؼطز ٍ الْام ٍ احغاط زر ب

5/0 

 

2 

 

           .تٌَیغیس«ب»را زر لغوت «  الف»تا تَخِ تِ خسٍل ، هؼازل هؼٌایی  ّز یه اس تَضیحات لغوت 

 ب الف

 پاعثاى ٍ ًگْثاى ، ؽة گزز -1

 وغاًی وِ زر هستی هؼیي زر هغدس تواًٌس ٍ تِ ػثازت تپززاسًس  -2

 

 
5/0 

 

3 

 

 زٍ ٍاصُ هتزازف زر تیت تیاتیس ٍ هؼٌای آى را تٌَیغیس.

 تگزای چَ اصزّای گزسُ                     ترزٍػ چَ ؽزسُ ؽیز ارؿٌس  

5/0 

  نوره( 5/2اهالی واژگاى ) ب

 سیز تیاتیس ٍ زرعت آ ى ّا را تٌَیغیس .ًازرعتی ّای اهالیی را زر ػثارات  4

 وززین .صثح ،  ٌّگام چزیك آفتاب وٌار لٌات ّغتی زر ؽْز عیزخاى اتزاق هی (الف

 وزز .آى ؽة ًیش صَرت عزهای زی تیسازّا هی (ب

5/0 

 

5 

 

 

 اهالی زرعت ٍاصگاى را اس زاذل وواًه اًتراب وٌیس ٍ زر پاعد ًاهِ تٌَیغیس .

 ّوایل ( وززُ تَزیس –زعتتاى را تز چؾن ّای زرؽتتاى وِ زر ًَر آفتاب خوغ ؽسُ تَز )حوایل  (الف

 خٌاق ( عیٌِ تاى. –تیز اًگار ذَرزُ تَز تِ ) خٌاؽ  (ب 

 طاق ( ػشیش، آى تای تی ّوتا. –رذؼ آى )تاق  (ج

75/0 

 25/0 اعت.  «ٍحؾت اًگیش » حَل ( هؼازل هؼٌایی  –اهالی وسام یه اس ولوات ) َّل  6

  نوره( 4دستور ) ج

7 

 

 تا تَخِ تِ تیت سیز تِ عؤاالت پاعد زّیس.

 پزاًسیؾِ گؾتی تِ زیگز وزاى                           زذتز ؽاُ ّاهاٍراىٍسیي 

 را هؾرص وٌیس. « ًَع  آى »  ٍ « ٍاتغتِ ٍاتغتِ »زر گزٍُ اعوی  هؾرص ؽسُ  (الف

 پی تزز؟  «  اًسیؾِ » تا چِ رٍؽی هی تَاى   تِ هؼٌای ٍاصُ  (ب

1 

 تیت سیز را اس ؽیَُ تالؿی تِ ؽیَُ ػازی تزگززاًیس.  8

 عزاًدام گفت : ایوي اس ّززٍاى          ًِ گززز هزا زل، ًِ رٍؽي رٍاى

1 

 اداهه در صفحه دوم                                                                       2صفحه
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 ًوزُ عؤاالت رزیف
 

9 

 

 

 

 تا تَخِ تِ ػثارت سیز  ، تِ عَاالت پاعد زّیس .
 ذسا را چِ زیسی تزازر هي ؟ اس لسین گفتِ اًس : واچی تِ اس ّیچی ! 

 حذف را تیاتیس ٍ ًَع آى را هؾرص وٌیس .  (الف 
 تؼساز خولِ ّا را زر ػثارت تاال تٌَیغیس . (ب

75/0 

 

 

10 

 

   .ٍاصُ ّای هؾرص ؽسُ را تٌَیغیس ًمؼ زعتَریزر تیت سیز ، 
 ًسارز ًگاُ  ن خْاى آفزیٌ                    گٌاُ ٍر ایسٍى وِ سیي وار ّغتن 

5/0 

11 

 

  .تا تَخِ تِ ػثارت تِ عَاالت پاعد زّیس
اس ایٌىِ تچِ ّا زٍر ؽوا خوغ ؽسًس ، ػصثاًی ؽسیس ، تا آذزیي رهك ّایتاى زاز سزیس ٍ تِ ّوِ زعتَر زازیس 

 وِ یه ویلَهتز راُ تزًٍس . 
 را زر ػثارت هؾرص وٌیس.  هویش (الف
 ضویز پیَعتِ ) هتصل ( را تیاتیس. (ب
 را تٌَیغیس.« تزًٍس » سهاى فؼل  (ج

75/0 

 

 

 

 نوره( 5قلورو ادتي )

  نوره( 3های ادتي ) آرایه  الف

 را تیاتیس.« اعتؼارُ » ٍ « تؾثیِ » زر ػثارات سیز آرایِ ّای ازتی  12
 آى وِ ّزگش چَى ولیس گٌح هزٍاریس ، گن ًوی ؽس اس لثؼ لثرٌس. (الف
 ایي ًرغتیي تار ؽایس تَز واى ولیس گٌح هزٍاریس اٍ گن ؽس. (ب

5/0 

 لافیِ  ّز تیت  زارای چِ ًَع آرایِ ازتی اعت ) ًَع آرایِ را زرپاعد ًاهِ تٌَیغیس(  13
 رخ ؽاُ واٍٍط پزؽزم ؽس                     عري گفتٌؼ تا پغز ًزم ؽس (الف
 آتؼ اعت ایي تاًگ ًای ٍ ًیغت تاز         ّز وِ ایي آتؼ ًسارز ًیغت تاز (ب

5/0 

14 

 

 هتصل وٌیس.« ب »ّای هَخَز تِ گزٍُ  را تا تَخِ تِ آرایِ« الف »گزٍُّز یه اس ػثارات ٍ اتیات 

 ب الف

 اؿزاق -1 ّوچَ ًی سّزی ٍ تزیالی وِ زیس ؟ / ّوچَ ًی زهغاس ٍ هؾتالی وِ زیس ؟  (الف

 تٌالض -2 ًْازًس تز زؽت ّیشم زٍ وَُ     / خْاًی ًظارُ ؽس ُ ّن گزٍُ (ب

 لف ٍ ًؾز -3 ػؾك چَى آیس ، تزز َّػ زل فزساًِ را / زسز زاًا هی وؾس اٍل چزاؽ ذاًِ را (ج

  اعلَب هؼازلِ -4 تا آًىِ خیة ٍ خام هي اس هال ٍ هی تْی اعت/هاُ را فزاؿتی اعت وِ خوؾیس خن ًساؽت (ز

1 

 

 

 

 

 

  .تاتَخِ تِ اتیات تِ عَاالت پاعد زّیس 15
 تِ عز یىی وُلِ ذَز            سآّي تِ هیاى یىی ووز تٌس  عیناس 

 تا چؾن تؾز ًثیٌست رٍی               تٌْفتِ تِ اتز ، چْز زل تٌس 
 آرایِ ازتی ولوِ هؾرص ؽسُ را تٌَیغیس . (الف
 ّیس ( آرایِ ؽاذص ) هْن ( تیت زٍم را تَضیح زّیس . )ًَع آرایِ را ًَؽتِ تا تَخِ تِ هفَْم تیت ؽزح ز (ب

1 

 ومساداهه در صفحه                                                                                  1صفحه
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 ًوزُ عؤاالت رزیف
 

  نوره( 1شعر حفظي ) ب

16 

 

 هصزع زٍم تیت سیز را تٌَیغیس.

 ی ذَیؼ زٍر وزز                    .................................................                            ذَاب ٍ ذَرت س هزتثِ
5/0 

17 

 

 ؟عزٍزُ  سیز هی تاؽسازاهۀ وسام گشیٌِ 

 « گاّت صثح عتارُ تاراى لثرٌس گاُ       ی ًگاّت پیًَس صثح ٍ عاحل                    آییٌِ» 

 فزیازّا تزاًگیرت اس عٌگ وَّغاراى         الف( تاسآ وِ زر َّایت ذاهَؽی خًٌَن               

 گًَِ یازگاراى زیَار سًسگی را سیي     ب( پیؼ اس هي ٍ تَ تغیار تَزًس ٍ ًمؼ تغتٌس      

5/0 

 75/0 .....................................    ................................................... را واهل وٌیس.آُ ایي عز تزیسُ هاُ »تیت  18

 ّای وسام تیت، خاتدا ًَؽتِ ؽسُ اعت. هصزاع 19

 هاتنای هیْي !          تِ ّز هدلظ تِ ّز سًساى تِ ّز ؽازی تِ ّز  الف( تِ ّز حالت وِ تَزم تا تَ تَزم هیْي

 تَز لثزیش اس ػؾمت ٍخَزم هیْي ای هیْي!             ب ( تٌیسُ یاز تَ زر تار ٍ پَزم هیْي ای هیْي !    

25/0 

 نوره( 8قلورو فکری )

  نوره( 1هعني و هفهوم نثر ) الف

 

20 

 هؼٌی ػثارات سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیغیس.

 الف( ترن ذزهایی تِ تزتیتؼ ًرل تاعك گؾتِ .

 ػشیش پزٍاًِ لَت اس آتؼ ػؾك ذَرز . تی آتؼ لزار ًسارز.ب( ای 

 ٍصَل تِ حُغي هوىي ًؾَز اال تِ ٍاعطِ ػؾك ، ػؾك ّز وغی را تِ ذَز راُ ًسّس ٍ تِ خایی هأٍا ًىٌس . (ج

75/1 

 

21 
 

 هؾرص ؽسُ را تٌَیغیس.  زر ػثارت سیز هفَْم لغوت

 .ذَز رعیسُ اعت ؿایت المصَای همصَزگواى هی وٌس تِ 

25/0 

  نوره( 1هعني و هفهوم شعر ) ب

 

22 
 هؼٌی اتیات سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیغیس.

 الف( ّوت اس تاز عحز هی طلثن گز تثزز             ذثز اس هي تِ رفیمی وِ تِ طزف چوي اعت

 ب( ّز وِ خش هاّی س آتؼ عیز ؽس                    ّز وِ تی رٍسی اعت رٍسػ زیز ؽس 

1 
 

23 

 
 

 هفَْم ػثارات هؾرص ؽسُ زر اتیات را تٌَیغیس.

 ، ؽٌَ یىی پٌسعَذتِ خاىالف( پٌْاى هىي آتؼ زرٍى را                        سیي 

 سزى عٌگ را تز عثَیب( چَ ذَاّی وِ پیسا وٌی گفت ٍ گَی           تثایس 

1 

  نوره( 4درک هطلة ) ج

24 

 

ّا پٌاُ  زهَوزاعی لزى تیغتن ًاچار ؽس تِ هار ؿاؽیِ حىَهت عزٌّگاس تین ػمزب خزارُ »تا تَخِ تِ ػثارت 

 الوثل هؼازل ػثارت تٌَیغیس. یه ضزب« تثزز

5/0 
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 ٍصل وٌیس )زر لغوت ب یه هَرز اضافی اعت(« ب»را تِ هفَْم آى زر لغوت « الف»ّز تیت اس لغوت  25

 ب الف

ؽاّاى وِ  زل ػیاى ؽس/ذَى آهسٍاستان ػدیي ذان تا (الف

 اػ ًام ًْازًس هی

ضزتت گززٍى زٍى آسازگاى را ذغتِ وزز / وَ زل آسازُ ای ( ب 

 وش تیؾ اٍ هدزٍح ًیغت 

 زؽَاری ٍ پزذطزی راُ ػؾك -1

 ًاپایساری حىَهت -2

هززاى را ًاراحت ٍ  رٍسگار ّوِ آساز -3

  ؿوگیي هی وٌس 

1 

 

 

 

 

26 
 

 اؽارُ زارز ؟« ول ؽیءٍ یزخغ الی اصلِ »وسام تیت ، تِ ایي عري هؾَْر : 

 اس زرٍى هي ًدغت اعزار هي          ّز وغی اس ظي ذَز ؽس یار هي         (لفا

 اس خَیس رٍسگار ٍصل ذَیؼ ت        ّز وغی واٍ زٍر هاًس اس اصل ذَیؼ     (ب

 لیه چؾن ٍ گَػ راآى ًَر ًیغت   عز هي اس ًالِ هي زٍر ًیغت                       (ج

 پظ عري وَتاُ تایس ، ٍالغالم    زر ًیاتس حال پرتِ ّیچ ذام                        (ز

5/0 

27 

 
 

 هفَْم هؾتزن زٍ تیت سیز چیغت ؟

 ًٌْگ                     وِ هززى تِ اس سًسگاًی تِ ًٌگالف( گزیش اس وَفَؼ زرزّاى 

 ٌگ ذَار اعت اگز تگذرمتب( اگز وَُ آّي تَز تغپّزم                               اسیي 

5/0 

28 

 
 اس ذَاى ّؾتن هٌظَر ًمال اس« لصِ اعت ایي ، لصِ  ،آری لصِ زرز اعت ، ؽؼز ًیغت » زر ػثارت 

 چیغت ؟« لصِ زرز »  

5/0 

29 

 

 « آى خا زر آى تزسخ عزز ، زر وَچِ ّای ؿن ٍ زرز/ؿیز اس ؽة آیا چِ هی زیس چؾواى تار هي ٍ تَ » زر تیت 

 چیغت؟« ؽة » ٍ  « عزز  ختزس» هٌظَر ؽاػز اس 

5/0 

 پسیسُ اختواػی سهاى ذَز اؽارُ زارز؟  مزر تیت سیز ؽاػز تِ وسا 30

 گفت : زیٌاری تسُ پٌْاى ٍ ذَز را ٍارّاى              گفت :  وار ؽزع ، وار زرّن ٍ زیٌار ًیغت 
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