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 نمره( 7زبانی  )  قلمرو

1 
 فزٚضٙذٌاٖ ٚ اٖخز٤ذار (2  دٞٙذٜ  ف٥ض تس٥ار فزاٚاٖ، ٚ سزضار( 1
 .ٌذار٘ذ ٣ٔ سز تز تطز٤فات ٘ظا٣ٔ، ٤ا جًٙ ٍٞٙاْ تٝ سزتاساٖ وٝ فّش٢ والٜ (3
 ٘اراحت٣ ا٘ذٜٚ، (6      تأسف  پط٥ٕا٣٘، (5        سِف  خٓ ٚ پ٥چ(  4 

5/1 

 5/1 خٛاست ب(          ٔٙذرس . لز٤حٝ  اِف(  2

 5/0                 اسدٚاج٣ِٚ أزٚسٜ در ٔؼٙا٢  تزاتز٢ وزدٖدر ٌذضتٝ تٝ ٔؼ٣ٙ  3

 5/0 .تٛا٣٘ تٛ ػطك ٥ٔاٖ ٔٗ ٚ ٥ٟٔٗ ٔٗ س لّثٓ رتا٣ٔ٣٤ وجا  4

 75/0  )ٔضاف ا٥ِٝ( 2س٘ذٌا٣٘: ٚاتستٝ )صفت ت٥ا٣٘(       1تشري : ٚاتستٝ    غثطٝ  : ٞستٝ           5

 75/0     : ٔتٕٓ روی ماب(         ٔسٙذ  :   کم        : ٟ٘اد   دختراِف(  6

7 
 ( ٞستٝ ) ٤ٝپاج١ّٕ    .ضٛد٣ٔ  تف٥ٟٓ ٌاٜ آٖ ٞٓ خاوز٤ش ٔؼٙا٢

 (ٚاتستٝ ) ز٥ٚپ ١جّٕ  .  تاض٣ دضٕٗ ٌزفتارآتص تاس دضتِ ٤ه ٥ٔاٖ در وٝ
5/0 

 5/0  « ٔٙادا »وطت٣ ٞا :      « ٘ذا ٘طا١٘» :  ا٢ 8

 5/0 ٘مص ٔفؼَٛ دارد.            ،ج٤ٕٛت«ت » ٘مص ٔضاف ا٥ِٝ دارد.           در ٔصزاع دْٚ  ،ج٤ٕٛت«ت » در ٔصزاع اَٚ   9

 نمره( 5)ادبی  قلمرو 

 /5 خ٥صتط:  خٛاب آٖ ٔزداب 1

 /5 .دار٘ذ سجغ ٤ؼ٣ٙ ا٘ذ؛ ٚسٖ ٞٓ دْٚ ج١ّٕ در خٛد لز١ٙ٤ تا اَّٚ ج١ّٕ ٞا٢ وّٕٝ .است جّٕٝ دٚ ػثارت، ا٤ٗ 2

 /5 ٌّطٗ : استؼارٜ ٚ ٔجاس اس سزس٥ٔٗ . ٚطٗ . وطٛر          /  ٌُ : استؼارٜ ٚ ٔجاس اس جٛا٘اٖ ٚٔثارساٖ    /    خان : ٔجاس اس سزس٥ٔٗ . ٚطٗ . وطٛر 3

 /5 تٝ س٢ٛ سزس٥ٔٗ تٛراٖ حزوت و٣ٙ ٚ تز٢ٚ:   رخ ٘أٛر س٢ٛ تٛراٖ و٣ٙ ضىست دادٖ حز٤ف ٤ا دضٕٗ / :    سز ٞٓ ٘ثزد ا٘ذرآرد تٝ ٌَزد 4

5 
 ٥ّٕحت       
 اغزاق 

5/ 

 /5 ضذ:  رد٤ف                سزٔا٤ٝ . پ٥زا٤ٝ:   لاف٥ٝ 6

7 

 حفظ ضؼز :  
 وُٙاِْ پٍّٙاٖ دضٕٗ ست٥ش                                   اس ا٤ٗ ٔزس فزخٙذ٠ ٔزد خ٥ش 
  تٝ فزٍٞٙطاٖ حزف تس٥ّٓ ٥٘ست                           خذاٚ٘ذضاٖ ت٥ٓ ٥٘ستس وس جش                                    

     وٝ تٝ ٔاسٛا فىٙذ٢ ٕٞٝ سا١٤ ٕٞا را            ػ٣ّ ا٢ ٕٞا٢ رحٕت، تٛ چٝ آ٤ت٣ خذا را                                

 ساٖ غ٥ة خٛش تز تٙٛاسد ا٤ٗ ٘ٛا راوٝ ِ ؟                ٞز دْ س ٘ٛا٢ ضٛق اٚ دْ ،چٝ س٘ٓ چٛ ٘ا٢ 

 

2 

 نمره( 8قلمرو فکری ) 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 ٔؼ٣ٙ ات٥ات ٚ جٕالت س٤ز را تٝ ٘ثز رٚاٖ ت٤ٛٙس٥ذ  .
 وط٥ذ وٝ چٟز٠ سزخ اٚ اس ػصثا٥٘ت س٥اٜ ضذ.٣ٔ وزد ٚخجاِت ٣ٔ چٙاٖ اس ض٥ٜٛ جًٙ ٞج٥ز ٚ اسارتص احساس وٛچى٣   ذ٤ٌزآفز 

  ت٥ز٢ وٝ پ٥ىا٣٘ ت٥ش ٔا٘ٙذ إِاس داضت ٚ ٔا٘ٙذ آب فزٚرٚ٘ذٜ تٛد. در ا٘تٟا٢ ا٤ٗ ت٥ز چٟار پز ػماب تستٝ تٛد٘ذ تا اس

 ٔس٥ز ٔٙحزف ٘طٛد.

  ٝٔا وٕه وٗخذا٤ا تا فضُ ٚ احساٖ خٛدت ت  

 ِٓثاس پط٣ٕ ضخ٣ٕ٥ تٝ خاطز سزٔا تٝ وٕز خٛد تستٝ تٛد٤ 

  ٖدٞذ.٣ٔوط٥ذٖ اسة اس ٥٘ٓ رخ س٤ثاتز است ٚ تٙاسة ا٘ذاْ ح٥ٛاٖ را تٟتز ٘طا 

  ٜضذ٘ذ.٣ٔ ٞٓ اس ت٥ز اٚ رٞا٣٤ ٘ذاضتٙذ ٚ ضىار ٞا وٙا٤ٝ اس ٔاٞز تٛدٖ در ت٥زا٘ذاس٢ . پز٘ذ 

 ٔ ٚ ٝحُ خطز٘ان دٚر وٙذ تا در أاٖ تٕا٘ذ.تص٥ٕٓ ٌزفت وٝ خٛدش را اس آٖ حادث 

 

75/ 

75/ 

 

5/ 

5/ 

5/ 

5/ 

5/ 

 1 فزاٚا٣٘ ٘ؼٕت ٚ حاصّخ٥ش تٛدٖ آٖ سزس٥ٔٗ    /     ٔمذّس تٛدٖ آٖ سزس٥ٔٗ 2

 /5 خ٤ٛطتٗ دار ٚ تّٙذ ٕٞت تاش ٤ا راس در٣٘ٚ خٛد را تزا٢ وس٣ آضىار ٘ىٗ. 3

4             5 چٛ ٌفتٕص وٝ دِٓ را ٍ٘اٜ دار چٝ ٌفت            س دست تٙذٜ چٝ خ٥شد خذا ٍ٘ٝ دارد/ 

 /5 ٌٟز تاتٙان : استؼارٜ اس ٌُ ٞا٢ س٤ثا ٚ ٥ٌاٞاٖ 5

 /5 ٔطىُ ٚ ا٤زاد٢  داضت.دروارش    6

 5/0 ٔٙظٛر ا٤ٗ است وٝ ا٤ٗ ا٘مالب تا آسٕاٖ پ٥ٛ٘ذ خٛردٜ ٚ ا٘مالت٣ ا٣ِٟ است. 7

8 
وٙذ ، ٞز چٙذ وٝ ٣ٔ اضارٜ ٞا د٥ُِ تز ارسش ٤ىساٖ آٟ٘ا ٥٘ست ٚ تٝ تفاٚت استؼذاد در٣٘ٚ پذ٤ذٜ ٞا ضثاٞت ٞا٢ ظاٞز٢ پذ٤ذٜ 

 ٔحُ ٚ تغذ٤ٝ آٟ٘ا ٤ى٣ تاضذ.

5/ 

 


