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1

الف) قلمرو زبانی (7نمره)
ىًٍی كاژگاف ك جصکیتات ىؼزؽ ػسق را ةٍّیعیس.
-1-1ىثم كؾهَ ُای رٌگارٌگ ةص لیهعاف آةی ىسیحصاٌَ دكرحَ ػسق اظث.
-2-1پط يؼق از ةِص ایً ىًٍی فصض راق آىس.
-3-1کافّر ةصآف فياد کصدٌس.
-4-1كهیفَ ی ركزی ةَ رمای ىٍکص ٌتصد.

1

2

در يتارات ك اةیات زیص چِار غهك اىالیی را یافحَ ،ؾّرت درظث ُصکساـ را ةٍّیعیس.
-1-2رص ظهّاٌَ ظهّاٌَ راق ىی آیس كگاُی ىی ایعحس ك يهف ك رّاری را پّزق ىی زٌس.
-2-2چّف ةارُا ةیازىّد ك خاؾهی ٌسیس فصكگضاػث.
-3-2ىا را از كصةث زٌساف ػِص ةَ ىیًِ آزاد ك داىً گعحصىاف,کّیص ىضیٍاف ىی ةصد.
-4-2زیً ةی رصداف ؾفهَ ةعحاف داد دؿ ىصدـ رصدىٍس
ُ-5-2ص گَ کَ یکی از ةٍسگاف گٍِکار پصیؼاف ركزگار دظث اٌاةث ةَ اىیس اجاةث ةَ درگاق خق ةصدارد.

3

درةارق ی جفاكت ىًٍایی كاژق ی "دظحّر" در ُص یک از اةیات زیص جّفیح دُیس.
-1-3جً ز جاف ك جاف ز جً ىعحّر ٌیعث
-2-3ةَ فصىاف دظحّر داٌای راز

4

1

نیک کط را دیس جاف دظحّر ٌیعث
فصكد آىس از اظب ك ةٍؼعث ةاز

0 /5

ةا جّجَّ ةَ ةیث "گفث ٌضدیک اظث كانی را ظصای,آٌجا ػّیو/گفث كانی از کجا در راٌَ ی ريّار
ٌیعث" ةَ پصظغ ُای زیص پاظذ دُیس.
ٌّ-1-4ع "را" را در ىؿصاع اكؿ جًییً کٍیس.
-2-4راةمَ ی ىًٍایی كاژق ُای "ظصا ك راٌَ" را ىؼزؽ کٍیس.
ٌّ-3-4ع فًم "ػّیو" ك ىًٍی آف را ةٍّیعیس.
"-4-4راٌَ ی ريّار" چَ ٌّع جصکیتی اظث؟

5

ةا جّجَ ةَ ةیث "در رق يؼق ٌؼس کط ةَ یلیً ىدصـ رازُ/صکعی ةص خعب فکص گياٌی دارد" ةَ پصظغ ُای
زیص پاظذ دُیس.
-1-5اكنیً جيهَ چٍس جضئی اظث؟ اجضای آف را جًییً کٍیس.

6

ةا جّجَّ ةَ ىًٍی ُص ةیث ،کساـ یک از كاژگاف "ُو آكا" درظث اظث؟
-1-6چّف ةَ يؼق آىسـ از«خّفَ-خّزق»يصفاف دیسـ

آف چَ رّاٌسیو ك ػٍیسیو ُيَ ةالم ةّد

 -2-6چّ ياجض گؼث رعصك در جّاةغ

ٌیاىس ةیغ پصظیسف«ؾّاةغ-ثّاةغ»
صفحه  1از 5
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1
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7

ةا جّجَ ةَ يتارت "ةصای ػٍارحً ىديس ك دیسف ؾدصایی کَ آكاز پص جتصئیم ُيّارق در زیص غصفَ ی ةهٍس
آظياٌغ ةَ گّش ىی رظس ةَ ؾدصای يصةعحاف آىسق اظث"

1

اجضای گصكق اظيی "زیصغصفَ ی ةهٍس آظياف" را ىؼزؽ کصدق ةا ٌيّدار پیکاٌی ٌؼاف دُیس.
8

ةا جّجَ ةَ ةیث "ةّی ةِار ىی دىسـ یا ٌعیو ؾتح؟

یاد ةِؼث ىی گشرد یا پیاـ اكظث؟
1

ٌ-1-8لغ فيیص «ـ» را جًییً کٍیس.
-2-8خشؼ فًم ك ٌّع آف را جّفیح دُیس.
9

قلمرو ادبی(5نمره)
ةا جّجَ ةَ ػًص زیص ةَ پصظغ ُا پاظذ دُیس.

"ٌزعحیً ةار گفحغ کض کجایی

ةگفث از دار ىهک آػٍایی

ةگفث آٌجا ةَ ؾًٍث در چَ کّػٍس

ةگفث اٌسق رصٌس ك جاف فصكػٍس

ةگفحا جاف فصكػی در ادب ٌیعث

ةگفث از يؼق ةازاف ایً يجب ٌیعث"...

1/5

 -1-9در کساـ كانب ػًصی ظصكدق ػسق اظث؟چصا؟
-2-9ایً ػیّق ی گفحگّ در اؾمالح ادةی چَ ٌاـ دارد؟
-3-9كافیَ ك ردیف را در ةیث آرص ىؼزؽ کٍیس.
-4-9یک افافَ ی جؼتیِی در ػًص ةیاةیس.
10

آرایَ ُا ی ةارز ك ةصجعحَ ی ُص ةیث را ةا جّجَّ ةَ آرایَ ُای دارم کياٌػک جًیػیً کٍیػس .فػيٍا
یک آرایَ ی دارم کياٌک افافی اظث.
«جهيیح-ظجى-جٍاكـ-جؼتیَ-اظهّب ىًادنَ»
-1-10دظث از ىط كجّد چّ ىصداف رق ةؼّی

جا کیيیای يؼق ةیاةی ك زر ػّی

-2-10يؼق چّف آیس ةصد ُّش دؿ فصزاٌَ را

دزد داٌا ىی کؼس اكّؿ چصاغ راٌَ را

-3-10آف کعی را کَ در ایً ىهک ظهیياف کصدیو

ىهّث اىصكز یلیً کصد کَ اك اُصىً اظث

-4-10ةساف کَ از جيهَ ی ٌاـ ُای خُعً یکی"جياؿ" اظث ك یکی"کياؿ".
صفحه  2از 5
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1

11

در ةیث "آجغ اظث ایً ةاٌگ ٌای ك ٌیعث ةاد

ُصکَ ایً آجغ ٌسارد ٌیعث ةاد"

کهيات كافیَ چَ آرایَ ای را پسیس آكردق اٌس؟چصا؟

12

0 /5

ُص یک از آثار زیص از کیعث؟
-1-12کّیص

0 /5

-2-12ةزارای ىً ایم ىً
13

ػًص خفوی
-1-13ظَ ةیث آغازیً غضؿ "در ىکحب خلایق" را ةٍّیعیس.
-2-13اةیات زیص را کاىم کٍیس.
انف) ةاز آ کَ در ُّایث راىّػی جٌٍّو
ب) ............................................

....................................................

1/5

کایً گٌَّ فصؾث از کف دادٌس ةی ػياراف

-3-13کهيات زیص ،کهيات ٌا ىصجب یک ةیث اظث ،آف ُا را ىصجب کٍیس.
ظحارق-در-ةصگ-ةاراف-ةیساری-در-ىِصةاف جص-چؼو-ةّظَ ُای-از-جّیتاراف-ای
14

قلمرو فکری ( 8نمره)
ُص یک از اةیات ك يتارت ُای زیص را ةَ ٌثص ركاف اىصكزی ىًٍی کٍیس)4( .
ُ-1-14يَ درگاق جّ جّیو ُيَ از فقم جّ پّیو.

0/25

-2-14اىکاف زیص آجغ گصفحً ةچَ ُا كجّد دارد.

0/25

-3-14ظّدای يؼق از زیصکی جِاف ةِحص ارزد.

0 /5

-4-14الفاؿ ػاخ را ةَ ّكسكـ ىّظو رةیى کالق ػکّفَ ةص ظص ٌِادق.

0 /5

-5-14ىدصـ ایً ُّش جض ةی ُّش ٌیعث

ىص زةاف را ىؼحصی جض گّش ٌیعث

0/75

-6-14از ظص ةکغ آف ظپیس ىًجص

ةٍؼیً ةَ یکی کتّد اكرٌس

0 /5

-7-14در دفحص زىاٌَ فحس ٌاىغ از كهو

ُصىهّحی کَ ىصدـ ؾاخب كهو ٌساػث

-8-14ای يضیض ةَ رسا رظیسف فصض اظث ك الةس ُصچَ ةَ كاظمۀ آف ةَ رسا رظٍس فصض ةاػس ةَ ٌضدیک
لانتاف.
صفحه  3از 5
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15

ةا جّجَ ةَ ىحً زیص ةَ پصظغ ُا پاظذ دُیس.
"آرصیً چصاغ اىپصاجّری ركـ را ىّظّنیٍی ركػً کصد کَ چٍس ؾتاخی جا ختؼَ ك كهب افصیلا ٌیض پیغ راٌس اىػاّ
ُيَ ىی داٌیو کَ "دكنث ىعحًجم" ةّد.چَ رّش گفحَ اٌس کَ "اىپصاجّری ُػای ةػضرگ ُػو ىاٌٍػس آدـ ُػای
ثصكجيٍس ىًيّال از ظّء ُافيَ ىی ىیصٌس"

0/75

 -1-15ىٍوّر از دكنث ىعحًجم چیعث؟ایً جًتیص یادآكر کساـ ةیث خافن اظث؟جّفیح دُیس.
 -2-15ىفِّـ جيهَ ی آرص را ةٍّیعیس.
16

ةاز جّیس ركزگار كؾم رّیغ"

ةیث "ُص کعی کاك دكر ىاٌس از اؾم رّیغ

0/25

ُو ىفِّـ ةا کساـ آیَ ی كصآف اظث؟
17

در ةیث " ای ىصغ ظدص يؼق ز پصكاٌَ ةیاىّز کاف ظّرحَ را جاف ػس ك آكاز ٌیاىس"
0 /5

"ىصغ ظدص" ك "پصكاٌَ" ٌياد چَ چیضُایی ُعحٍس؟
18

ایً پٍس ظیاق ةزث فصزٌس"

ةا جّجَ ةَ ةیث "ای ىادر ظصظپیس ةؼٍّ
"-1-18ىادر" اظحًارق از چیعث؟

0/75

 -2-18ىٍوّر از "فصزٌس" کیعث؟
-3-18ىٍوّر از "ایً پٍس" چَ پٍسی اظث؟
19

ةا جّجَ ةَ يتارت "ٌانَ ُای گصیَ آنّد آف اىاـ راظحیً ك ةػضرگو را کػَ ُػو چػّف ایػً ػػیًَ ی
گيٍاـ ك غصیتغ در کٍار آف ىسیٍَ ی پهیس ك در كهب آف کّیص ةی فصیاد,ظص در خهلّـ چاق ىی ةػصد
ك ىی گصیعث"...

0 /5

-1-19ىٍوّر از "ایً ػیًَ ی گيٍاـ" کیعث؟
-2-19ىٍوّر ٌّیعٍسق از "ىسیٍَ ی پهیس" چیعث؟
20

21

ىفِّـ ُص یک از اةیات ك يتارت ُای زیص را ةٍّیعیس.
-1-20گفث ىعحی زاف ظتب افحاف ك ریضاف ىی ركی

گفث جصـ راق رفحً ٌیعث,رق ُيّار ٌیعث

-2-20ةیگاق ػس ةیگاق ػس,رّرػیس اٌسر چاق ػس

رّرػیس جاف ياػلاف,در رهّت اهلل ػس

0 /5

ىفِّـ ىؼحصؾ اةیات زیص را ةٍّیعیس.
-1-21گفث ةایس خس زٌس ُؼیار ىصدـ ىعث را

گفث ُؼیاری ةیار ایً جا کعی ُؼیار ٌیعث

-2-21گص خکو ػّد کَ ىعث گیصٌس

در ػِص ُص آف کَ ُعث گیصٌس
صفحه  4از 5
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ُ 22ص یک ار يتارات زیص ةا کساـ ةیث ىفِّـ ىؼحصؾ دارد؟ (یک ةیث افافی اظث)
-1-22خیات از يؼق ىی ػٍاس ك ىيات ةی يؼق ىی یاب.
-2-22ديّجغ اجاةث کصدـ ك اىیسش ةصآكردـ کَ از ةعیاری ديا ك زاری ةٍسق ُيی ػصـ دارـ.
-3-22ياػلاف کؼحگاف ىًؼّؽ اٌس

ةص ٌیایس ز کؼحگاف آكاز

-4-22کصـ ةیً ك نمف رساكٌسگار

گٍَ ةٍسق کصدق اظث ك اك ػصىعار

-5-22ةی يؼق زیعحً را جض ٌیعحی ،چَ ٌاـ اظث؟

0 /5

یًٍی اگص ٌتاػی کار دنو جياـ اظث

سرهاتان پر اندیشه و آگاهی
دلهاتان پرموسیقی و احساس

صفحه ی  5از5

جمع بارم  20 :نمر
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