
 
 
 
 
 

 

 نمره( 7(زباني  الف( قلمرو

 :زّ٘س پاسد ّاپزسص بِ ٍ برَاً٘س را سٗز هتي

 «.تَد خ٘االت جشء وِ ّن خٌذٗذى ٍ گفتي ٍ ضذى جوغ ّن دٍر. دٗذًذًوٖ را ّوذٗگز وِ گذضتّاهّٖفتِ ضاٗذ»

 .بٌَٗس٘س ذاًَازُّن ٗل سٗز، ٍاصگاى اس ٗل ّز بزإ -1

 خ٘االت:ب                 :جوغ(الف

ضرص( حفظ مٌ٘س.)با ماهل را سٗز جسٍل -2

سهاىآٌٗذُفاػلٖغفتفؼل

گذضتهٖ


 .بٌَٗس٘س را آى زرست ٍ ب٘اب٘س را اهالٖٗ ّإغلط سٗز، ّإ هتي زر -3

 إگذاردُ ضْادت غثح ًواس / آى در تَ وِ /هحزاتٖ فلك، ٍ /ًجاتتت دارآٌِٗ ضفك،(الف

 .رس٘ذٗن پارس تِ فزاق در وِ چٌاى وزد؛ گس٘ل درٗا راُ تِ وزاماِ ٍ ًؼاماِ تِ را ها رفت، تخَاست٘ن چَى(ب

 .آهذ سٗز تِ لارب ٍ ٗال اس.تزد تاال را گَش دٍ. هاًذ آخُزُ در ٍ پ٘وَد را سٗزٗي فهّ (ج

 .بٌَٗس٘س را سٗز ضسٓ هطرّص ٍاصگاى هؼٌٖ-4

 .هثاش هَلَغ اٗطاى تِ ٍل٘ىي دار، حزهت را خَٗص لث٘لٔ پ٘زاى(الف

 .سزها اس تستِ پطت در إپارُ السپَ(ب

 .تَد وارش تِ حزفٖ اسة ت٘زًگ در ااهّ رٗخت،هٖگزتِ رٍاى را سگ (ج

 ػام ٍخاظّ گلَگ٘ز ّست وِ اَجل آب (ت

 پإ تلغشد گز وِ وي چٌاى هؼاش دال(ث

(بالغٖ-ػازٕ) است؟ چگًَِ ب٘اى ضَ٘ٓ سٗز، ّإًوًَِ زر -5

 گل درٗذٕ جاهِ گِ تلثل، سدٕ ًؼزُ گِ(الف

 .ًگزٗست٘ندً٘اهٖ وار در ةتؼجّ تِ ٍ ضذٗن تاس إ گَضِ تِ ها(ب

 «.وٌ٘ن تاس خَد اس ضَخ».مٌ٘س هقاٗسِ آى اهزٍسٕ ماربزز با را ضسُ هطرّص ٍاصٓ هؼٌإ -6
 

 .«ً٘افت آرام ًفس ٗه ٍ تزآٍرد إًؼزُ تَد، ها ّوزاُ سفز آى در وِ إ ضَرٗذُ».بٌَٗس٘س را ضسُ هطرّص ٍاصگاى زستَرٕ ًقص -7
 

 .بٌَٗس٘س را آى ًَع ٍ ب٘اب٘س پ٘ط٘ي ٍابستٔ ٗل سٗز، ّإًوًَِ اس ٗل ّز زر -8

 .تاضذ ضْادت تطٌٔ وِ را وس ّز(الف

 .پزٗذٗن خَاب اس در غذإ تِ ها افتاد، اتّفاق آى وِ ضثٖ(ب

 .مٌ٘س هطرص را حذف ًَع است؟ ضسُ حذف سٗز، جولٔ قسوت مسام-9

.«غاد هطىل اس تاخثز ٍ وار آخز راُ تِ چطن ها ّاٍنسُتا تَد هاًذُ پاّا وُلّٔ»

 نمره( 5(ادبي  ب( قلمرو

 .زّ٘س پاسدّاپزسص بِ ٍ برَاً٘س را سٗز هتي

ّن د،تََ هحٌت ّن غلت؛ٍَ ّن ٍ دتََ فُزلت ّن د؛تََ جوغ ضذ دٍ ه٘اى در وِ سٗزا ّاست؛ِلػّ تزٗيػجة ِ،لػّ اٗي

 .«جفا ّن د،تََ ٍفا ّن آفت؛ ّن راحت، ّن ادٕ؛ض

 است؟ افشٍزُ ًَضتِ اٗي سٗباٖٗ بز ّا،ٍاصُ هؼٌاٖٗ رٍابط اس ًَع مسام -11

.بٌَٗس٘س ٍ ب٘اب٘س ًَضتِ اٗي زر سجغ ٗل -11
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 است؟ رفتِ مار بِ هجاسٕ هؼٌٖ زر ٍاصُ مسام سٗز ب٘ت زر -12

 دارد ًگِ خذا خ٘شد؟ چِ تٌذُ ستد س:گفت چِ دار، ًگاُ را دلن وِ گفتوص چَ

«.زَزبَ گزٗباى بِ سز ذجلٖ اس / ززَبَ پاٗاى بِ چَ ُرَ هي، بز زر »ب٘ت زٍم هصزع زر -13

 چ٘ست؟ آى اس هٌظَر زارز؟ إآراِٗ چِ«بززى گزٗباى بِ سز»

 :زّ٘س پاسدّاپزسص بِ سٗز سزٍزٓ بِ ِتَجّ با -14

 «تپزس گَدال اس / تَدم ًذٗذُ رف٘غ چٌ٘ي گَدالٖ ّ٘چ / است ُهى٘ذ را تَ خَى وِ / گَدالن آى فىز در»

 .تٌَٗس٘ذ را آى هؼٌٖ است؟ رفتِ وار تِ وٌاٖٗ هؼٌٖ در ػثارت وذام(الف

 دارد؟ تطخ٘ع آراٗٔ سزٍدُ، اٗي در ٍاصُ وذام(ب

 است؟ ًَٗسٌسُ مسام اس سٗز آثار اس ٗل ّز -15

 آتٖ اتاق(ب                  لاتَسٌاهِ(الف

 :حفظي شعر

 .بٌَٗس٘س را آى اس پس ب٘ت زٍ.است«ّارٗحاى ٍ گل بَٕ»ضؼز اس ب٘ت اٗي -16

آًْا تزفت ٗاد اس افتادم تَ ٗاد تا        گل درٗذٕ جاهِ گِ تلثل، سدٕ ًؼزُ گِ

 نمره( 8(فکري  ( قلمروپ

 .بٌَٗس٘س رٍاى فارسٖ بِ را سٗز ّإًَضتِ ٍّاسزٍزُ هفَْم ٍ هؼٌٖ

 .آهس رحواى تقسٗز بزذالف زازراى،ب تسب٘ز-17

 .باضس ستغٌٖهُ زاٍر اس بسّس، ذَٗطتي اس زاز مِ ّز-18

 .رٗرتهًٖگارٗي را رًگ ٍ بَز زلگطا اشبٌسًٕقص-19

 .مٌس تٖهزهّ هزا حال مِ ًساضت ٍسؼتٖ ٍ بَز تٌگزست ّن پارسٖ هزز اٗي ٍ-21

 افتسهٖػقل مَزك سز اس ُمال /تواضا ٌّگام بِ مِ / بلٌس ٍ تٌاٍرٕ چٌساى -21

 بگذرز ً٘ش ضوا چزاغساى بز ّن          بنطتّاضوغ بسٖ سهاًِ زر مِ بازٕ -22

 زر ّزُس ضسُ مززُ، سِ٘ زٗسُ مز مززُ فلل بزآٍرزُ، ًؼزُ-23

.بٌَٗس٘س را سٗز ّإ هتي ازبٖ ًَع -24

 .دارد تَ ضادٕ ٍ غن ٘وارت اٍ وِ گَٕ وس آى تِ د،ََتُ ضادٗت ٍ غن اگز ٍ(الف

 دارد ًگِ آضٌا سخي آضٌا وِ دٍست حضزت تِ هگز ًگَٗن دٍست حذٗج(ب

زارز؟ اضارُ چطوِ ٍٗضگٖ مسام بِ«هي بِ را ذَز خرُ ببٌ٘س هاُ ضني هَ، سز س بگطاٗن چَى»ب٘ت-25

چ٘ست؟ سٗز هتي زر«ضسى حسٌٖ٘»اس ضاػز هٌظَر-26

 «.ضذ حسٌٖ٘ تَ، سَٕ در چِ ّز / :وزد پارُ دٍ تِ / واٌٗات در را چ٘ش ّوِ ٍ چ٘ش ّز /آهذ تَ گلَٕ تز وِ ضوط٘زٕ»

 .بٌَٗس٘س را سٗز ب٘ت هفَْم-27

 تگذرد ً٘ش ضوا ظالواى ت٘ذاد ًىزد تما در جْاى تِ ػادالى داد چَى

 چ٘ست؟ ب٘ت اٗي زر«تابٌاك گْز»اس هٌظَر -28

تاتٌان گْز تس تذهذ سٍ خان تِ افتذ در وِ اىتار لطزٓ

 :زّ٘س پاسدّاپزسص بِ سٗز، هتي بِ تَجِ با -29

چَى را خَد غَرت وِ ًتَاًٖ اگز تا داد، اٍ غَرت سيِحُ اس ًِ داد، اٍ س٘زت سيحُ اس ِ،لػّ اٗي در داد وِ خثز ػالَن پادضاُ»

 .«گزداًٖ اٍ س٘زت چَى را َدخ س٘زت وِ تتَاًٖ تارٕ، گزداًٖ؛ اٍ غَرت

 است؟ وسٖ چِ«ػالَن پادضاُ»اس هٌظَر(الف

 است؟ هؼٌٖ چِ تِ سٗز ّإ تزو٘ة اس ٗه ّز(ب

 :غَرت سيحُ:س٘زت سيحُ

دارد؟ تزتزٕ غَرت سيحُ تز س٘زت سيحُ(،ع)َٗسف حضزت ٔلػّ در چزا (ج


