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الف معنی و مفهوم اتیات و عثارات زیر را ته فارسی روان تنویسید.

6

 -1تَ تا تِ هي تیساز کَؼی ّوی()0/25
 -2یک َّ تِ صرافت افتازم ()0/25
 -3اهر هی کٌین اظتاز صَرتگر توثالی ًین رخ از ؼوایل ها تعازُ )0/5( .
 -4هَِ طاظک گرزى ظوٌست  /ؼة طُرُّ ی پرچن ظیاّت()0/75
ّ -5ر ًفعی کِ فرٍ هی رٍز هُوسِّ حیات اظت ٍ چَى ترهی آیس  ،هُفرّحِ شات()0/75
 -6تِ ظاى پلٌگی کِ تر پؽت گَر ً /ؽیٌس تراًگیسز از گَر ؼَر()0/75
 -7چٌاى کِ تار ًتَاًعت زاز هحدَب گؽت از هرزهاى)0/5( .
 -8زریا زالى راُ ظفر زر پیػ زارًس  /پا زر رکاب را َّار ذَیػ زارًس ()0/75
 -9حعٌک پیسا آهس تی تٌس  ،خُثِّ ای زاؼت حثری رًگ تا ظیاُ هی زز)0/75( .
ٍ -10ازی پر از فرعًَیاى ٍ قِثطیاى اظت  /هَظی خلَزار اظت ٍ ًیل اًسر هیاى اظت ()0/75
ب معنی لغت.

2

 -1گاُ کاُ ؼیِْ ی چٌس اظة تی ؼکیة ظکَت زؼت را زرّن هی ؼکعت  -2 /ؼراعی ترٍی کؽییسًس
/
 -3ؼوا کِ تا ؼاّاى تیؽتر هحؽَر تَزُ ایس  -4 /ای طاق ًُْن رٍاق تاال  -5 /ایي صِلَت فرر اظت /
ً -6صف تٌََػ لوط ؼس  -7 /ترذاظت ًِ توام ٍ تر ذَیؽتي هی شکیس  -8 /خاًاى هي ترذیس ٍ تؽٌَ
تاًگ چاٍٍغ
ج درک مطلة.
 -1ؼعر زیر را ترَاًیس ٍ تِ پرظػ ّای آى پاظد زّیس:
صثح  ،زٍ هرغ رّا  /تی صسا  /صحي زٍ چؽواى تَ را ترک کرز  /ؼة  ،زٍ صف از یا کرین  /تال تیِ تیال
ًعین  /از لة زیَار زلت  /پَر کؽیس  /هی ؼَز از تاغ ًگاّت ٌَّز  /یک ظثس از هیَُ ی ذَرؼیس  / ،چیس

2/5

الف) ایي ؼعر از کیعت ٍ هَضَع آى چیعت؟ ()0/75
ب) هٌظَر ؼاعر از « لة زیَار زل » چیعت ؟ ()0/5
ج) « زٍصف از یا کرین» اظتعارُ از چیعت؟ ()0/5
ت) ایي ؼعر زر چِ قالة ؼعری ظرٍزُ ؼسُ اظت؟ ()0/25
ُ) هٌظَر از « یک ظثس از هیَُ ی ذَرؼیس» چیعت؟ ()0/5
1

 -2تا تَخِّ تِ خولِ ی زیر تِ ظَاالت هطرح ؼسُ پاظد زّیس:
« ایي هرز تسرگ ٍ زتیر کافی تِ ًؽاط قلن زر ًْاز تا ًسزیک ًواز پیؽیي  ،از ایي هْوّات فارغ ؼسُ تَز» .
الف) ترکیة « قلن زر ًْاز » یعٌی چِ ؟ () 0/5
ب) هعازل اهرٍزی « ًواز پیؽیي» چیعت؟ ()0/5
د

دانش های ادتی.
 -1هعوَل تریي ؼیَُ ی رٍایت زاظتاى چگًَِ اظت ؟

0/5

 -2زاظتاى رظتن ٍ اظفٌسیار یک زاظتاى  ...................................اظت.

0/25

الف) زرام

ب) کوسی

ج) تعلیوی

ز) تراشزی

ً -3ام زیگر کتاب « تارید تیْقی » چیعت؟

0/5

 -4علی حاتوی زر فیلن ًاهِ ی «کوال الولک » چِ چیسی را تِ تصَیر هی کؽس؟

0/5

ًَ -5ع ًثر ّریک از ایي آثار را تٌَیعیس.

0/5
ب) هٌاخات ّای ذَاخِ عثسالِ اًصاری:

الف) قاتَض ًاهِ :
 -6ایي آثار از چِ کعاًی اظت ؟
الف) تاًگ خَرَض:
ه

0/75
ب) ترزیگراى زؼت ذَى:

ج) پٌح زاظتاى:

خود آزمایی
 -1آیا هی تَاى ؼعر « تاًگ خَرَض» را ًَعی حواظِ زاًعت؟ چرا؟

0/5

 -2اصطالحات «پاتک» ٍ «اًْسام ًیرٍ» را هعٌی کٌیس.

0/5

 -3هٌظَر از عثارت « ؼوار آى تِ قیاهت هرا تایس زاز » چیعت؟

0/5
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0/5

 -4چرا ؼرصیت اصلی زاظتاى «گاٍ» هاخرای ظاذتگی فرار گاٍ را تاٍر ًوی کٌس؟

ً -5ثر کسام ًَیعٌسُ زارای ٍیصگی ّای « صریح  ،طٌسگًَِ  ،کَتاُ ً ،سزیک تِ زتاى گفتار ٍ تَصیفی » اظت؟ 0/5

و

ً -6ثر گلعتاى ظعسی خسء کسام ًَع ًثر اظت؟ چرا؟

0/5

 -7هعازل اهرٍزی« تپیچن» زر تیت « کِ چٌسیي تپیچن کِ اظفٌسیار  /هگر ظر تپیچاًس از کارزار» چیعت؟

0/5
2

حفظ شعر .
 -1اتیات زیر را کاهل کٌیس)1( :
«تا ظارتاى تگَییس احَال آب چؽون

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

« ..................... ...........................................................

»

آى ؼةِ قسر کِ ایي تازُ تر اتن زازًس »

 -2خای ًقطِ چیي را پُر کٌیس )1( :
« تی ذَز از  .......................................پرتَِ شاتن کرزًس  /تازُ از خامِ  ......................................صفاتن زازًس»
« ّرکاٍ ؼراب  ........................... ..رٍزی چؽیسُ تاؼس  /زاًس کِ ظَرت تاؼس  / ................................اهیسٍاراى »

