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 دقیقه 01اهتحاى: وقت زباى فارسيدرس:کلید  حاتويخانن  دبیراى :

 نمره(4) الف( درک مطلة

 25/0ً٘ستاى )عالن هعٌا(                25/0ًٖ  اًساى آگاُ )هَالًا( 

     25/0ج )پختِ( : عارف ٍ اًساى کاهل               25/0ب( تتاُ ٍ تَْ٘دُ ضذى رٍزگار 

     25/0)خام( خرٍجٖ خثر از عطك  

 25/0د( عالن هعٌا 

 5/0تالش ترإ رّاٖٗ از عطك ًاهوکي است  -3        5/0گسٌٗٔ الف  -2

  25/0تذ خَٖٗ  -6            5/0تِ عَّ٘ق تر ضذم  -5               5/0تص٘رت ٍ آگاّٖ  -4

 25/0حمارت ٍ پستٖ  -7

 نمره(3ب( خود آزمایی )

 25/0( خرق عادت 3       5/0( خَٕ اّرٗوي ٍ هٌص خث٘ث 2                25/0( لطرات تاراى 1

 25/0ب( جٌاس تام       5/0( پردٓ اٍل ًغوِ، هَس٘مٖ ٍ پردٓ دٍم حجاب 5              25/0( راتطٔ ضثاّت 4

 5/0تَاى تِ اٍ تْوت زد  تر هثٌإ حرف هردم ًوٖ -7           25/0عاضَرا      25/0ضام غرٗثاى  -6

 نمره(1پ( لغت )

 25/0( تلثل ّر هَرد 4( ًاهِ       3کٌٌذ           پردازًذ / تَجْٖ ًوٖ ( ًو2ٖ( ًط٘ة           1

 نمره( 2تاریخ ادتیات و درآمد ادتی ) ث(

 25/0غالهحس٘ي َٗسفٖ  -    25/0( هحوذ تي هٌَّر 2    25/0اهٖ پرٍٗي اعتص          25/0( اسذٕ طَسٖ   1

 25/0اه٘رخسرٍ دّلَٕ  –( ٍحطٖ تافمٖ 4    25/0اتَهٌصَرٕ ٗک هَرد  –( ضاٌّاهِ اتَالوؤٗذ تلخٖ 3

 25/0لرى ضطن      25/0( ًظاهٖ 5

 نمره(2ج( آرایه های ادتی )

 25/0( )هس( استعارُ )زر( استعارُ 2                  5/0هطغَل تاش / هست تاش  –( سرگرم تاش 1

                25/0( صَلت خطن = اضافِ استعارٕ 3                                     25/0اکس٘ر عطك اضافِ تطثْٖ٘ 

 25/0کٌذ  تٔ گل خَد را آراٗص هٖب( تَ     25/0( الف( هطثِ تِ 4      25/0حصار تردتارٕ )اضافِ تطثْٖ٘( 

 نمره(2د( حفظ شعر )

 5/0( ًرٍم جس تِ ّواى رُ کِ تَام راُ ًواٖٗ 1

 5/0( گَٖٗ کس اٗي جْاى تِ جْاى دگر ضذم 4                5/0( گسٌِٗ ب 3                5/0سرٍرٕ  –( ًَرٕ 2

 


