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1

الف)قلمرو زبانی (7نمره)
ىػٍی واژگان و جصکیتات ىؼزؽ ػسه را ةٍّیعیس.
-1-1آدىی ةَ ُصجایی رود گيان ىی کٍس ةَ غایث انلؿّای ىلؿّد رّد رظیسه اظث.
-2-1غاػق ةادا ،کَ غؼق رّش ظّدایی اظث.
-3-1ظیٍَ رّاُو ػصخَ ػصخَ از فصاق
-4-1اظفال ػاخ را ةَ كسوم ىّظو رةیع کاله ػکّفَ ةص ظص ٌِاده

1

2

در غتارات و اةیات زیص چِار غهط اىالیی را یافحَ,ؾّرت درظث ُصکسام را ةٍّیعیس.
-1-2دػيً غً غصیب اظث کَ جّی ایً دػث وظیع غيهیّات کٍس.
-2-2چّن ةارُا ةیازىّد و خاؾهی ٌسیس ،فصوگضاػث.
-3-2و از آن اظث کَ ىاورا انعتیػَ را در کّیص ةَ چؼو ىی جّان دیس.
ةزصوش چّ ػصذه ػیص ارغٍس
-4-2ةگصای چّ اژدُای گصزه
-5-2ةاران رخيث ةی خعاةغ ُيَ را رظیسه و ران ٌػيث ةی دریغغ ُيَ جا کؼیسه.

3

درةاره ی جفاوت ىػٍایی واژه ی "ُيّث" در ُص یک از اةیات زیص جّضیح دُیس.
-1-3دریا و کّه در ره و ىً رعحَ و ضػیف
 -2-3کَ ةاران وی در ةِاران ةّد

4

5

1

ای رضص پی رجعحَ ىسد کً ةَ ُيّحو
ٌَ چّن ُيّث ػِصیاران ةّد

ةا جّجَّ ةَ ىػٍی ُص ةیث یا غتارت ،کسام یک از واژگان "ُو آوا" درظث اظث؟
ٌ-1-4حّن وؾف جّ گفحً کَ جّ در فِو ٌگٍجی
 -2-4اگص چَ ىعحی غؼلو رصاب کصد

ٌحّان«ػتَ-ػتح» جّ گفحً کَ جّ در وُو ٌیایی
ونی«اثاث-اظاس» ُعحی ىً زان رصاب آةاد اظث

ةا جّجَ ةَ ةیث "ای ىؼث زىیً ةص آظيان ػّ

ةص وی ةٍّاز ضصةحی چٍس" ةَ پصظغ ُای زیص پاظذ دُیس.

0 /5

0 /5

-1-5ىػٍی و ٌّع فػم "ػّ" را جػییً کٍیس.
-2-5یک جصکیب وؾفی و یک جصکیب اضافی پیسا کصده ،ةٍّیعیس.

1

-3-5راةعۀ ىػٍایی ىیان واژه ُای "زىیً" و "آظيان" را ىؼزّؽ کٍیس.
6

در ةیث "ُص کعی از ظً رّد ػس یار ىً

از درون ىً ٌجعث اظصار ىً"
1

 -1-6جيهۀ اوّل چٍس جضئی اظث؟ اجضای آن را جػییً کٍیس.
صفحه  1از 4
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7

ةا جّجَّ ةَ غتارت "روخو در ایم ىاٌس ،ىیان آن دو کّه ظتض و ظفیس"
-1-7فػم ىدشوف و ٌّع خشف را جػییً کٍیس.

1

-2-7ضيیص "م" دارای چَ ٌلغ دظحّری اظث؟
8

ةا جّجَّ ةَ غتارت زیص اجضای گصوه اظيی "چٍس خهلَ چاه غيیق" را ىؼزّؽ کصده ،ةا ٌيّدار پیکاٌی ٌؼان
دُیس.
«جا اىعال کَ رفحو دیگص ظص ةَ آظيان ةص ٌکصدم و ُيَ چؼو در زىیً کَ ایً جا ىی جّان چٍس خهلَ چاه

1

غيیق زد و»...

9

قلمرو ادبی(5نمره)
ةا جّجَ ةَ ةیث " ىدحعب ىعحی ةَ ره دیس و گصیتاٌغ گصفث  /ىعث گفث ای دوظث ایً پیصاًُ اظث افعار
ٌیعث" ةَ پصظغ ُای زیص پاظذ دُیس.
 -1-9اگص ایً ةیث ظصآغاز یک ػػص ده ةیحی ةاػس ،در چَ كانتی ظصوده ػسه اظث؟چصا؟

1/5

-2-9ظٍض ىّجّد در ةیث را جّضیح دُیس.
"-3-9محتسب" و "مست" نماد چه تیپ شخصیّت هایی هستنذ؟

10

آرایَ ُا ی ةارز و ةصجعحۀ ُص ةیث را ةا جّجَّ ةَ آرایَ ُای دارم کياٌک جػییً کٍیس .ضيٍاً یک آرایۀ دارم
کياٌک اضافی اظث.

«خعً جػهیم-جهيیح-جضيیً-ایِام-اظهّب ىػادنَ»
-1-10ةا ىدحعتو غیب ىگّییس کَ او ٌیض

پیّظحَ چّ ىا در ظهب غیغ ىسام اظث

-2-10غؼق ةص یک فصش ةٍؼاٌس گسا و ػاه را

ظیم یکعان ىی کٍس پعث و ةهٍس راه را

 -3-10جا چؼو ةؼص ٌتیٍست روی

ةٍِفحَ ةَ اةص چِص دنتٍس

1

-4-10غاکفان کػتۀ جالنغ ةَ جلؿیص غتادت ىػحصف کَ :ما عبذناک حق عبادتک
11

ُص یک از آثار زیص از کیعث؟
0 /5

-1-11ىثم دررث در ػب ةاران
-2-11ةزارای ىً ایم ىً
صفحه  2از 4
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12

آری ٌساػث غو کَ غو ةیغ و کو ٌساػث" ػاغص ةا جکصار

در ةیث "ُصگض دنو ةصای کو و ةیغ غو ٌساػث

واژه ُای "کو و ةیغ" ةَ جض آرایۀ جکصار ،چَ آرایۀ دیگصی پسیس آورده اظث؟ جّضیح دُیس.
13

0 /5

ػػص خفظی
-1-13ظَ ةیث آغازیً غضل "ؾتح ظحاره ةاران" را ةٍّیعیس.
-2-13اةیات زیص را کاىم کٍیس.
...............................................................

انف)دظث از ىط وجّد چّ ىصدان ره ةؼّی
ب) .....................................................................

1/5

ةاهلل کض آفحاب فهک رّةحص ػّی

-3-13کهيات زیص ،کهيات ٌا ىصجّب یک ةیث اظث ،آن ُا را ىصجّب کٍیس.
ای-ادیب-ػّی-ىکحب-کَُ-ان-پعص-پسر-خلایق-روزی-پیغ-ةکّش-در-غؼق
14

قلمرو فکری(8نمره)
ُص یک از اةیات و غتارات زیص را ةَ ٌثص روان اىصوزی ىػٍی کٍیس.
-1-14گيان ةصدی ُيان روػٍایی اظث؛كؿسی ٌپیّظحی.

0 /5

-3-14خیات از غؼق ىی ػٍاس و ىيات ةی غؼق ىی یاب.
-4-14گفث :در ظص غلم ةایس ةی کالُی غار ٌیعث.
-5-14فکصی ای ُو وظٍان در ره آزادی رّیغ
 -6-14زیً ةی رصدان ظفهَ ةعحان

داد دل ىصدم رصدىٍس

-7-14یکی از ؾاختسالن ظص ةَ جیب ىصاكتث فصو ةصده و در ةدص ىکاػفث ىعحغصق ػسه.

15

0 /5
0 /5

ةٍياییس کَ ُص کط ٌکٍس ىثم ىً اظث

ةا جّجَ ةَ ةیث "پٍِان ىکً آجغ درون را

0/25
0/25

-2-14رط از کصاٌۀ رود جیتص ىی رّاٌٍس.

ُ-8-14ص کَ جض ىاُی ز آةغ ظیص ػس

( )4

ُصکَ ةی روزی اظث روزش دیص ػس

0 /5

0/75
0/75

زیً ظّرحَ جان ػٍّ یکی پٍس" ةَ پصظ غُ ای ىع ص ػ سه

پاظذ دُیس.
" -1-15آجغ" اظحػاره از چیعث؟
0/75

-2-15ىٍظّر از "ظّرحَ جان" کیعث؟
-3-15ىٍظّر از "یکی پٍس" چَ پٍسی اظث؟
صفحه  3از 4
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16

ىؿصاع دوم ةیث "ُيَ غیتی جّ ةساٌی ُيَ غیتی جّ ةپّػی

ُيَ ةیؼی جّ ةکاُی ُيَ کيّی جّ فضایی"
0/25

ةا کسام آیۀ كصآن ارجتاط ىفِّىی دارد؟
17

ةا جّجَّ ةَ غتارت " ٌانَ ُای گصیَ آنّد آن اىام راظحیً و ةضرگو را کَ ُو چّن ایً ػیػۀ گيٍ ام و غ صیتغ در
کٍار آن ىسیٍۀ پهیس و در كهب آن کّیص ةی فصیاد ،ظص در خهلّم چاه ىی ةصد و ىی گصیعث"...

0 /5

 -1-17ىٍظّر از "ایً ػیػۀ گيٍام" کیعث؟
 -2-17ىٍظّر ٌّیعٍسه از "ىسیٍۀ پهیس" چیعث؟
18

19

ىفِّم ُص یک از اةیات زیص را ةٍّیعیس.
-1-18در دفحص زىاٌَ فحس ٌاىغ از كهو

ُص ىهّحی کَ ىصدم ؾاخب كهو ٌساػث

-2-18ایً ىسغّیان در ظهتغ ةی رتصان اٌس

کان را کَ رتص ػس رتصی ةاز ٌیاىس

در ةیث "آن کعی را کَ در ایً ىهک ظهیيان کصدیو

0 /5

ىهّث اىصوز یلیً کصد کَ او اُصىً اظث"

-1-19ةَ کسام رویسادُای جاریزی اػاره ػسه اظث؟

0 /5

-2-19ىٍظّر از "آن کط" کیعث؟
20

ُص یک ار غتارات زیص ةا کسام ةیث ىفِّم ىؼحصك دارد؟ (یک ةیث اضافی اظث)
-1-20واؾفان خهیۀ جيانغ ةَ جدیّص ىٍعّب کَ :ىا غصفٍاك خق ىػصفحک
-2-20در غؼق كسم ٌِادن کعی را ىعهّو ػّد کَ ةا رّد ٌتاػس و جصك رّد ةکٍس و رّد را ایثار غؼق کٍس.
0 /5

21

-3-20جّ ةَ غضّت ٌَ كسم در کّی دوظث

جا کَ ره یاةی جّ در پِهّی دوظث

-4-20ىً کَ ُص آن چَ داػحو اوّل ره گشاػحو

خال ةصای چّن جّیی اگص کَ الیلو ةگّ

ُ-5-20یچ ٌلّاػث ٌيی ةیٍس کَ ٌلؼی ةص کٍس

وان کَ دیس از خیصجغ کهک از ةٍان افکٍسه ای

ىفِّم ىؼحصك اةیات زیص را ةٍّیعیس.
-1-21آجغ اظث ایً ٌای ةاٌگ و ٌیعث ةاد

ُصکَ ایً آجغ ٌسارد ٌیعث ةاد

ُ-2-21ص آن کَ در ایً خهلَ ٌیعث زٌسه ةَ غؼق

ةص او ٌيصده ةَ فحّای ىً ٌياز کٍیس

 22ػاغص در ةیث "پیغ از ىً و جّ ةعیار ةّدٌس و ٌلغ ةعحٍس

0 /5

دیّار زٌسگی را زیً گٌَّ یادگ اران" ة َ ک سام

ویژگی "غؼق" اػاره کصده اظث؟
0 /5
سرهاتان پر اندیشه و آگاهی
دلهاتان پرموسیقی و احساس
صفحه ی  4از4
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جمع بارم  20 :نمره
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