


 

 

 

 

 نمره(5(معنی ومفهوم شعرونثر)

 /(25چطن اسزست رفتِ  گطت زرست)-1

 /(25هطََّش تَز) هؼلن -2

 /(25ای کِ رزای حسیي راتززٍش زاری) -3

 /(5«.)تاآى جاکِ هوکي است تارتطزراتِ زٍش گزفتي:»ًیکَتزیي اًسرسهي ایي است -4

 /(5پیزاى قثیلِ ی ذَیص راحزهت زارٍلیکي تِ ایطاى هَلغ هثاش) -5

 /(5قائل هطَ)توایشی هیاى ذساٍذَضثرتی -6

 /(5کن کسی ساتسال حق آگاُ ضس)-7

 /(5زری کِ تاؽ تیٌص هاگطَزی ّشارتارذیثزی تزاست )-8

 /(75زٍلتن چَى ذساپٌاّی زاز                ایٌکن تاج ٍترت ضاّی زاز)-9

 (1سپْثسػٌاى اصزّاراسپزز                   تِ ذطن اسجْاى رٍضٌایی تثزز)-10

 نمره(5(قلمروزبانی)2

 (5/1( هؼاًی ٍاصگاى هطرص ضسُ راتٌَیسیس.)11

 سز رًساًِهؼلن گزیشی -2پیًَسذَرزُ ای                     تزیي تااًقالب آسواى-1

 اسهاسی زیٌارهـزتی هی ذَاست هُکاری-4هي                                  هسفيتؼساسهي افزٍسزاس-3

 هسؼَزذَیطتي عالغای هفترزتِ -6            آى هست ضسُ اسؿزٍر                ًوظسیي -5

 (5/1(اهالی ٍاصگاى ًازرست رااصالح کٌیس.)12

 –ذثث تیٌت –فزؿت ٍهحٌت  -اضثاح ٍّواًٌساى–هقزیاى قزآى–سَلت حیسری -عْارت ٍپاکی–لؼیوی ٍکزیوی -ٍؿة حیَاى–یال ٍؿارب 

 هَحص ٍتزسٌاک-سپاسگذاری 
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 (1راتٌَیسیس.)(زرجوالت سیزًقص کلوات هطرص ضسُ 13

 تَتاضس  ًگاُ زر ػظوت ای کاش-2کِ ترطیسی سپیص                               زاًص یِ   قغزُ-1

 /(5هزکة تَرزى هطرص کٌیس.)–( ساذتواى ٍاصگاى سیزرااسًظز سازُ،هزکة یا هطتق 14

 ؿزیة ًَاس -ضاگزز                                     ب -الف

 /(5طرص ضسُ ،ّستِ ٍٍاتستِ گزٍُ راهطرص ًواییس.)(زرگزٍُ اسوی ه15

 کِ فزػَى تریل هی تَاًسساذتآى تلٌستزیي ّزهی تَ

 نمره(3(قلمروادبی)3

 (5/1اتیات سیزراترَاًیسٍآرایِ ی هزتَط تِ آى تیت را  اس کلوات هقاتل اًتراب کٌیس.)-16

 است.                     جٌاس                                  حسزت ًثزم تِ ذَاب آى هززاب            کآرام زرٍى زضت ضة ذفتِ-1

 زیسپزرٍؿي زکاى ٍجاهِ چزب               تزسزش سزگطت عَعی کل سضزب                    تطثیِ   -2

 جولِ ػالن سیي سثة گزاُ ضس               کن  کسی  س اتسال حق آگاُ  ضس                        هجاس-3

 (1آرایِ ّای تیت سیزراتٌَیسیس)ّزکسام زٍهَرز() -17

 الف(زرچزاؽ زٍچطن اٍسز تیؾ                      ًاهسش کطتي چزاؽ زریؾ

 ب(کواى راتِ سُ کززسٍزاضکثَس                تٌی لزسلزساى ٍرخ سٌسرٍس

 /(5کسام ػثارت سیز سجغ زارز؟ هطرص کٌیس.)-18

 تَزٍزرًْایت ترت ٍگاُ تَز.زرتسایت تٌسٍچاُ -الف

 کیسکایساى تا ذَاست ذساًٍسؿیة زاى تزاتزًیایس. -ب

 نمره(5(قلمروفکری)4

 /(5چیست؟)«هثل قزآى ،هثل آب رٍاى است »(هٌظَرًَیسٌسُ اس ػثارت 19

 (ػثارت سیزراترَاًیس ٍتِ سَاالت سیزپاسد زّیس؟20

 .«ًثاضی ٍاًسرّوِ کاری زاز اس ذَیطتي تسُ تِ ستاى زیگزهگٍَتِ زل زیگزهسار،تاگٌسم ًوای جَ فزٍش »

 /(5چِ کساًی است؟)«گٌسم ًوای جَ فزٍش » هٌظَراس -الف



 /(5چیست؟)«زاز اس ذَیطتي تسُ » ب(هفَْم

 /(5زرٍصف حضزت ػلی )ع(چیست؟)« ضؼزسپیسهي رٍسیاُ هاًس/کِ زرفضای تَ،تِ تی ٍسًی افتاز »(هٌظَرضاػزاسػثارات 13

 (1چِ کساًی است؟)« چَپاى گزگ عثغ»ٍ«رهِ»س(زرتیت سیزهقصَزضاػزا14

 ای تَرهِ سپززُ تِ چَپاى گزگ عثغ                ایي گزگی ضثاى ضواًیشتگذرز

 /(5چیست؟)« جشاسجام تَحیسّزگشًٌَضن/سًی گزتِ تیؾ ستن گززى هي»( هفَْم هصزاع اٍل تیت 15

 /(5راتٌَیسیس)« تَقلة سپِ راتِ آییي تسار»(هفَْم هصزاع 16

 /(5زرتیت سیزػلت ذطن سْزاب چِ چیشی تیاى ضسُ است؟)(17

 تزآضفت سْزاب ٍضسچَى پلٌگ                  چَتسذَاُ اٍچارُ گزتُستِ جٌگ

 /(5چیست؟)«گَّزاٍل ٍزٍم»(زرتیت سیزهٌظَراس18

 آهس تاس گَّزتِ  گَّزآهس آٍرز پیص  ذیز فزاس                 گفت 

      نمره(2(حفظ شعر)5

 (75کِ زر......است گزتززل ......آیس                          هاًیشیکی تاضین،اسجولِ ی ................ّا)(ّزتیز19

 /(75(تاسایي چِ ضَرش است کِ..................                       تاسایي چِ ..........ٍ...........چِ هاتن است)20

 /(5...............................................................)                        (چَ  ٌّگاهِ ی  آسهَى  تاسُ   ضس     21
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 دثیزستبى هَحذ -96خزداد –آسهَى ادثیبت دّن پبسخٌبهِ   -ثبسوِ تؼبلی

 نمره(5(معنی ومفهوم شعرونثر)1

 /(25)اسثیي رفتِ سبلن ضذچطن -1

 /(25)ثَد پزیطبى  هؼلن -2

 /(25داری)سزسهیي لجٌبى کِ لجبس حسیي ثزدٍش ای  -3

 /(5)«.ثطزراتحول کيهطکالت تبآى جبکِ هوکي است :»ًیکَتزیي اًذرسهي ایي است -4

 /(5) ثِ ثشرگبى قجیلِ ات احتزام ثگذارٍلی ثِ آى ّب ػالقوٌذًجبش -5

 /(5)خذاٍخَضجختی اسّن جذاًیستٌذ-6

 /(5)کوتزکسی هزداى خذا)کبهل(راهی ضٌبسذ-7

 /(5) ای ػلی )ع(آگبّی کِ ثِ هبثخطیذی افتح خیجزثبارسش تزاست-8

 /(75)هزاپبدضبُ کزدُ استخَضجختن چَى خذاثِ هي پٌبُ داد ٍاکٌَى -9

 (1)تبر کزدتیزُ ٍجْبى را ازخشم  سْزاة است دٌِّ است رارّبکزد)آسادگذاضت(ٍچٌبى ػصجبًی ثَد کِ-10

 نمره(5(قلمروزبانی)2

 (5/1)هؼبًی ٍاصگبى هطخص ضذُ راثٌَیسیذ.( 11

 سیزکبًِ-2                    ثبال-1

 کزایِ دٌّذُ ضتزیباست-4  قجز/گَر         -3

 ثخت ٍاقجبل-6                           رٍش-5

 (5/1)اهالی ٍاصگبى ًبدرست رااصالح کٌیذ.(12

 -اری شسپبسگ –یٌت ط– ُاضجب–َلت ص–یویئل-ت قٍ

 (1درجوالت سیزًقص کلوبت هطخص ضذُ راثٌَیسیذ.)(13



  ;هتونًگبُ در;ًْبد       // ػظوت -2    ;هضبف الیِ داًص  ;هفؼَل         یِ قطزُ-1

 /(5)هزکت ثَردى هطخص کٌیذ.–سبختوبى ٍاصگبى سیزرااسًظز سبدُ،هزکت یب هطتق  (14

 ;; هزکتغزیت ًَاس -ة                                    ;ستبدضبگزد  -الف

 /(5(درگزٍُ اسوی هطخص ضذُ ،ّستِ ٍٍاثستِ گزٍُ راهطخص ًوبییذ.)15

   )ّستِ(ّزهی )صفت ػبلی(ثلٌذتزیي)اضبرُ(آى 

 نمره(3(قلمروادبی)3

 (5/1اًتخبة کٌیذ.)اس کلوبت هقبثل  هزثَط ثِ آى ثیت را بت سیزراثخَاًیذٍآرایِ ی یاث-16

                                          تطجیِ    -1

            جٌبس -2

 هجبس -3

   (1)هَرد(4)آرایِ ّبی ثیت سیزراثٌَیسیذ -17

 ٍاج آرایی-کٌبیِ-تکزار-استؼبرُ-تطجیِ الف(

 ٍاج ارایی-تٌبست–ة(کٌبیِ 

 /(5)کذام ػجبرت سیز سجغ دارد؟ هطخص کٌیذ.-18

 درثذایت ثٌذٍچبُ ثَدٍدرًْبیت تخت ٍگبُ ثَد.-الف

 نمره(5(قلمروفکری)4

 /(5)قزآى هبًٌذآة رٍح ٍرٍاى راپبک هیکٌذ  (19

 دّیذ؟ػجبرت سیزراثخَاًیذ ٍثِ سَاالت سیزپبسخ (20

 .«ثِ سثبى دیگزهگٍَثِ دل دیگزهذار،تبگٌذم ًوبی جَ فزٍش ًجبضی ٍاًذرّوِ کبری داد اس خَیطتي ثذُ »



 /(5)ریبکبرًجبش -الف

 /(5) ٍاًصبف ثبشدرهَردخَدت ثِ ػذالت ة(

 /(5ضزهٌذگی ًٍبتَاًی استَصیف حضزت ػلی)(13

 (1)رهِ ;هزدم      / چَپبى;حبکوبى ظبلن  (14

 /(5)ٍاػتقبدثِ خذاًٍذ یگبًِ پزستی( 15

 /(5)هزکشسپبُ راهزتت کي(16

 /(5)چبرگزی ٍهْبرت جٌگی حزیف (17

 /(5 ; هزٍاریذ // گَّزدٍم; خیز)گَّزاٍل (18

      نمره(2(حفظ شعر)5

 (75) کیص /ریص / قزثبى(19

 /(75)درخلق ػبلن است     /ًَحِ  /هبتن(20

 (/5دگزثبرُ ایزاى پزآٍاسُ ضذ(21
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