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الف)معنی ومفهوم شعر(6نمره)
-1عذارافزٚس ٔ ٝرٚیاٖ افالن)0/25(.
-2ذززرأىٗ تا زَ ا٘سرٔغان)0/25(.
ِ-3ثاسی زاضت حثزی رً٘ ٚذّك ٌ)0/5(.ٝ٘ٛ
-4سرٗ ٞای ٘اذٛش سٔٗ زٚر زار/ت ٝتس زَ زی ٛر٘دٛر زار)0/5(.
ٞ-5زؤ ٝشرٚع ذٛزراترٛرز ت ٝذٛیسٚ/لت ذزٔٙص ذٛض ٝتایسچیس)0/5(.
-6آسرزٖ زٚستاٖ خ ُٟاست ٚوفَارت یٕیٗ س)0/5(.ُٟ
-7فایس ٜتمزَب تّٛٔ ٝن رفعت ٔٙشِت است)0/75(.
-8تاسرٌاٖ حٕاَ را لزاض ٝای تساز.أارت آٖ تزذٛز ظاٞز ٍ٘ززا٘یس)0/75(.
-9ایٗ ٔززاسوزا٘ ٝتدستی ٚفزصتی خستی ٚتضزیة وززی ٚإِی تشري تسیٗ چاوزرسا٘یسی)1(.
-10چ ٖٛزٔ ٝٙتسیس و ٝضیززرتمزیة ٌا ٚچ ٝتزحیة ٔی ٕ٘ایس،ذٛاب ٚلزار ٚی تطس)1(.
ب)معنی واشه های مشخص شذه راتنویسیذ)2(.
-1زٚچیشطیز ٜعمُ است.

-2اِفغسٖ ٔاَ است اسٚخ ٝپسٙسیس.ٜ

-3تزای ٌطازٖ زرزوَاٖ ٔعس تٛز.

-4اساٚزٚر ضس زا٘ص ٚفزَٞی.

-5ت ٝتعصَثی ٚتشَیسی وطس.

-6وٕٙسی ت ٝفتزان سیٗ تزتست.

-7حَّ ٝتٟطت تیاٚرز٘س.

-8أیٗ ذسا ٟٔثط خثزییُ.
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پ)خودآزمایی()3
-1رٚییٗ تٙی اسفٙسیار راتاوساْ ضرصیَت ٞای اساطیزی ٔی تٛاٖ ٔمایس ٝوزز؟()0/5
-2زرتیت«تیأس چٙاٖ تا ِة ٞیزٔٙس ٕٝٞ/زَ پزاستازِٚة پزسپٙس»تیاٍ٘ز چ ٝحاِت ٞایی اس«رستٓ»است؟()0/5
ٙٔ-3ظٛراسلسٕت ٔطرص ضس ٜچیست؟()0/5
ٞزودا سزل ٝای وزز٘سی،پای زرٔیاٖ ٟ٘ازی ٚپی تیز ٖٚتززی.
-4عثارت«اٚذسایاٖ ضٕا را پار ٜوزز ٜاست».ت ٝچٔ ٝعٙاست؟()0/5
ٔ-5عٙی عثارت «خٟاٖ ذٛرزْ  ٚوارٞا را٘سْ»راتٛٙیسیس)0/5(.
-6عثارت«ا ٚرا فزس٘ساٖ زررسیس٘س».ت ٝچٔ ٝعٙاست؟()0/5
ت)دانش های ادتی()3
-1زرتیت«تزٌُ سزخ اس٘ٓ افتاز ٜآلِیٕٞ/چ ٛعزق تزعذارضاٞسغضثاٖ»ٔطثٔٚ ٝطث ٝت ٝرأطرص وٙیس)0/5(.
٘-2اْ زیٍز تارید تیٟمی چیست؟ٔٛضٛع آٖ چیست؟()0/5
ٛ٘-3ع ٘ثز آثارسیز راتٛٙیسیس)0/5(.
ب)تارید خٟاٍ٘طا:

اِف)لصص اال٘ثیا:
-4زٛٔٚرزاسعٙاصززاستاٖ ٘ٛیسی رافمط ٘اْ تثزیس؟()0/5

-5وارتزز وساْ آرای ٝازتی،تاعث سیثایی تیت سیزضس ٜاست؟()0/25
ذزٚش آٔس استارٞ ٜززٔٚزز/تٌٛفتی تسَریس زضت ٘ثزز
-6آثارسیزاسچ ٝوسا٘ی است؟()0/75
اِف)فزج تعساسضسَت:
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ب)زٚاِپا:

ج)ٔثٛٙی«ٌُ ٛ٘ٚرٚس»

ث)درک مطلة()4
-1زرتیت«یتیٕی و٘ ٝاوزز ٜلزاٖ زرست/وتة ذا٘ ٝچٙس َّٔت تطست»
اِف)زرتٛصیف چ ٝوسی است؟ ()0/5

ب)ٔٙظٛراس ٔصزاع ز ْٚچیست؟()0/5

ٔ-2عٙای وٙایی لسٕت ٔطحص ضس ٜچیست؟()0/5
چ ٖٛزٔ ٝٙاساغزای ضیزتپززاذت.ذٛاست وٌ ٝاٚراتثیٙس  ٚا ٜٚرا ٓٞتزتاز ٘طا٘س.
ٔ-3مصٛزاس«سزذٛیص ٌیز»زرعثارت سیزچیست؟()0/5
ت٘ٛیشاٌز تٛا٘ی سزذٛیص ٌیز ٚرأ ٜدا٘ثت پیص.
ٔ-4مصٛز اسٌّستاٖ زرتیت«ٌُٕٞ،یٗ پٙح رٚسٚضص تاضسٚ/یٗ ٌّستاٖٕٞ،یط ٝذٛش تاضس».چیست؟()0/5
-5زرتیت«لٕز رارٚضٙایی ٘أ ٝزاز/ٜعطارز را زٚات ٚذأ ٝزاز»ٜچ ٝراتط ٝای ٔیاٖ عطارزٚذأٚ ٝخٛزارز؟()0/5
-6تاتٛخ ٝتٔ ٝتٗ سیزت ٝسٛاالت پاسد زٞیس)1(.
چ ٖٛحسٙه تیأس،ذٛاخ ٝت ٝپای ذٛاست،چ ٖٛاٚایٗ ٔىزٔت تىزز ٕٝٞ،تزپای ذاستٙس.تٛس ُٟسٚس٘ی تزذطٓ ذٛز
طالت ٘ساضت.تزذاست ٘ ٝتٕاْ تزذٛیطتٗ ٔی صویس.
اِف)عّت عصثا٘یَت«تٛس»ُٟچ ٝتٛز؟
ب)تاتٛخ ٝت ٝعثارت تاال«تزذٛیطتٗ ٔی صویس»یعٙی چٝ؟
ه)حفظ شعر()2
اِف).........تٙفطٔ ٝی زٞسٔ..........طه سای تٛ
ب)....................................................
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........غٙچٔ ٝی زرز.........زَ ٌطای تٛ
ٌٛض ٝتاج سّطٙت ٔی ضىٙس ٌسای تٛ
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