
 

 

 نمره ( 6الف: معنی شعر و نثر ) 

 (5/0)  کِ زاًس کِ تلثل چِ گَیس ّوی        تِ زیر گل اًسر چِ هَیس ّوی -1

 ( 5/0) کواى تر گرفتٌس ٍ تیر ذسًگ          تثرزًس از رٍی ذَرضیس رًگ -2

 ( 75/0)  زر اٍل رٍز خَاًی ٍ غرُ ایام زًسگاًی تفحص کار زززاى ٍ تحث احَال طراراى کرزی. -3

 ( 75/0)  حلِ ی تْطت تیاٍرزًس تا تپَضیس..ًرگس ٍ ریاحیي گرز تر گرز ترت اٍ ترست  -4

 ( 1) کِ لدَخی ٍ ضدرت ٍی تَز یک رٍز گفت: تسیي ذلیفِ ذرف ضسُ تثایس ًَضت.... اهیر هاضی چٌاى -5

 ( 1)  ّرکِ را رای ضعیف ٍ عقل سریف است ، از زرخت عالی تِ رتثت ذاهل گرایس.-6

 ( 75/0) ای تْی زست رفتِ زر تازار             ترسوت پر ًیاٍری زستار -7

 ( 75/0)  تری زاى از افعال چرخ تریي را          ًطایس ز زاًا ًکَّص تری را  -8

----------------------------- 

 نمره ( 2ب: معنی لغت) 

 تلثل تٌالس ّوی. پالیستِ  -1

 ذَاستی. هالحیاز هطارع زخلِ  هطرعتِ فالى  -2

 را گفت. ًسیواى ًورٍز هر -3

 ذَز را ذیاًتی کرز. هرسٍمتی آى کِ  -4

 تَزًس. ًثطتِ ٍ زٍ قثالِ -5

 حاصل آهس. اًتعاضیٍ ضٌستِ را تِ هست،  -6

 عقل است.  طیرُ زٍ چیس، -7
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 نمره ( 3پ: خودآزمایی ) 

 نمره دارد( 5/0) هر سوال ، 

 زر خٌگ رستن ٍ اسفٌسیار، چرا رستن اًعطاف ًطاى هی زّس؟ -1

 چِ هفَْهی زارًس؟ )) تپیچن ٍ تپیچاًس(( زر تیت زیر -2

 ))کِ چٌسیي تپیچن کِ اسفٌسیار            هگر سر تپیچاًس ار کارزار ((

 عثارت ))تِ تاب ذَاخِ ّیچ قصسی ًکرزم ٍ کساى ذَاخِ را ًَاذتِ زاضتن (( یعٌی چِ؟ -3

اى عثارت )) هطتی رًس را سین زازًس کِ سٌگ تسًٌس(( تیاًگر کسام ٍیژگی اختواعی عصر حکَهت غسًَی -4

 است؟

 هعٌای کٌایی عثارت )) کور ذسهت تستي ٍ تر تاز ًطاًسى (( چیست؟ -5

 )) سٌگ سراچِ زل تِ الواس آب زیسُ هی سفتن (( تِ چِ هفَْم است؟ -6

----------------------------- 

 نمره ( 4ت: درک مطلة) 

 نمره دارد.( 5/0) هر سوال، 

 س.تا تَخِ تِ اتیات زیر، تِ سَاالت پاسد زّی -

 عور ترف است ٍ آفتاب توَز                     اًسکی هاًس ٍ ذَاخِ غرُ ٌَّز -1

 ِ تایس چیسضّر کِ هسرٍع ذَز ترَرز تِ ذَیس            ٍقت ذرهٌص ذَ -2

 زتاى زر زّاى ای ذرزهٌس چیست؟            کلیس زر گٌح صاحة ٌّر -3

 کِ خَّر فرٍش است یا پیلِ ٍر چَ زر تستِ تاضس چِ زاًس کسی                -4

 تِ چِ کار آیست ز گل طثقی                        از گلستاى هي تثر ٍرقی  -5

 تاز زر سایِ زرذتاًص                                 گستراًیسُ فرش تَقلوَى -6

 زر هصرع ًرست تیت اٍل )) ٍاٍ (( چِ ًَع کلوِ است؟ -1
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 زر هصرا اٍل تیت زٍم تِ چِ هفَْم است؟)) تِ ذَیس ذَرزى ((  -2

 چیست؟ 2هفَْم کلی تیت   -3

 )) ذرزهٌس (( زر تیت سَم ، چِ ًقص زستَری زارز؟ -4

 زر اتیات فَق، یک ٍاج آرایی تیاتیس. -5

 زر ایي اتیات یک استفْام اًکاری تیاتیس.  -6

 ، هٌظَر از )) گلستاى (( چیست؟5زر هصرع زٍم تیت  -7

 )) فرش تَقلوَى (( تِ چِ هعٌاست ٍ چِ آرایِ ای زارز؟ ، 6زر تیت  -8

--------------------------- 

 نمره ( 3ث: دانش های ادتی ) 

 نمره دارد ( 5/0) هر سوال، 

 )) تحویسیِ(( را زر لغت ٍ اصطالح ازتی تعریف کٌیس. -1

 ل کیست؟راٍی زاستاى یا زاٍیِ زیس را زر یک سطر تَضیح زّیس ٍ تٌَیسیس زاًای ک -2

 زاستاى )) زیَار (( ٍ کتاب )) حثیة السیر (( از چِ کساًی است؟ -3

 ًثر کتاب ّای ))کلیلِ ٍ زهٌِ ((ٍ ))گلستاى سعسی(( چگًَِ است؟ -4

 اضعار ًاصر ذسرٍ زر کسام حَزُ ازتی قرار هی گیرز؟ -5

 زرٍى هایِ ی غسلیات فررالسیي عراقی چیست؟ -6

--------------------------------- 

 نمره ( 2ج: شعر حفظی ) 

 (............................5/0تاب تٌفطِ هی زّس طرُ ی هطک سای تَ             ............................) -1

 (......گرچِ ًِ زر ذَر ّن اًس25/0(.......ٍ خام .............)25/0ذرقِ ی ..........) -2

 ..(.........ت25/0َ(......از خْت....) 25/0ایي ّوِ هی زًن.......)                                       

 (...................................                 ّر ًکتِ کِ گفتٌس ّواى ًکتِ ضٌیسًس 5/0........................)-3
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