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الف :هعٌی ضعز ٍ ًثز ( ً 6وزُ )
-1عػارُ ی تاوی تِ لذرت اٍ ضْذ فایك گطتِ ٍ تخن خزهایی تِ تزتیتص ًخل تاسك گطتِ.
-2خزد را هىي تا دل اًذر هغان.
-3تِ دست ّای غَرتگز پیز رعطِ آٍردُ.
 -4تایذ عمالهًََ تزیشین رٍی ّن.
 -5گٌثذ لخت ٍ آجزی گلِ تِ گلِ سَراخ ّایی تزای وفتزّا داضت.
-6آى چِ دارم اس اًذن هایِ ی حطام دًیا حالل است؛ هي ایي سر ًپذیزم ٍ در عْذُ ی ایي ًطٌَم.
-7تا ایي عارضِ افتادُ تَد ،تَ ًػزً ،ىت ًاهِ ّای رسیذُ را تِ خط خَیص تیزٍى هی آٍرد.
-8تَسْل سٍسًی تز خطن خَد طالت ًیاٍرد؛ تز خَیطتي هی صویذ.
 -9دریا دالى راُ سفز در پیص دارًذ  /پا در رواب راَّار خَیص دارًذ
ب :هعٌی لغت ( ً 2وزُ )
 -10اس ّز وزاى تاًگ رحیل آیذ تِ گَش.
 -11جثِ ای داضت حثزی رًگ تا سیاُ هی سد.
 -12تاًگ ٍ ّشاّش ٍ غزیَ تزخاست.
 -13تعذ ّن یه سقلوِ سد تِ پْلَم.
-14اغالى گاری اش را ضستِ تَد ٍ داضت هال تٌذّا را هحىن وزد.
-15تَ ایي سی وزٍر گزُ گَری ،اغال چمذر آدم تا سَاد دارین؟
-16تز آى تارُ ی پیل پیىز ًطست
 -17در خثز است اس صفَت آدهیاى
ج :خَدآسهایی ( ً 3وزُ )
 -18در تیت سیز ،ضاعز ،هاُ ٍ ضة را در تزاتز همام پیاهثز ( ظ ) چگًَِ تَغیف هی وٌذ؟
(( هِ طاسک گزدى سوٌذت  /ضة طزُ ی پزچن سیاّت))
-19در تیت سیز همػَد اس(( سگشی )) ٍ (( هزد پزخاضخز )) چیست؟
((فزاهَش کزدی تَ سگشی هگز  /کواى ٍ تز هزد پزخاضخز ))
-20عثارت سیز وِ اس ستاى رضاخاى تیاى ضذُ تیاًگز وذم ٍیضگی ٍی در اهز حىَهت است؟
(( اهزٍس تَ ایي هولکت ،اهز ،اهز هاست ٍ هجلس ٍ عذلیِ ٍ دٍلت ،تعارفِ ))
-21تفاٍت اغلی داستاى گاٍ غالم حسیي غاعذی تا داستاى گاٍ ًظاهی عزٍضی در چْار همالِ چیست؟
ًَ -22یسٌذُ در عٌَاى داستاى (( گل دستِ ّا ٍ فله )) چِ ایْام لطیفی را تِ وار تزدُ است؟
-23وذام یه اس ٍیضگی ّای ًثز تیْمی در عثارت سیز هطَْد است؟
(( رقعتی تٌَضت تِ اهیذ ٍ هزا داد .تثزدم ٍ راُ یافتن ٍ اهیز تخَاًذ ٍ گفتً :یک آهذ)).

ت :داًص ّای ادتی ( ً 3وزُ )
 -24در وذام ًَع ًمذ ادتی ،هٌتمذ ،تِ تزرسی آرایِ ّا ٍ سیثایی ّای ادتی هی پزداسد؟
-25راٍی ٍ لحي داستاى گل دستِ ّا ٍ فله را هطخع وٌیذ.
-26رهاى هطَْر ((ضَّز آَّ خاًن )) اثز ویست؟
-27در تیت سیز ،ضاعز اس چِ آرایِ ای تزای خلك غحٌِ حواسی استفادُ وزدُ است؟
(( خزٍش آهذ اس تارُ ی ّز دٍ هزد  /تَ گفتی تذریذ دضت ًثزد ))
-28هَضَع تزویة تٌذ هطَْر (( جوال الذیي عثذ الزساق اغفْاًی )) چیست ؟
 -29جٌاط را در تیت سیز تیاتیذ ًٍَع آى را تٌَیسیذ.
(( خَضا ًواس ٍ ًیاس کسی کِ اس سز درد  /تا آب دیذُ ٍ خَى جگز طْارت کزد))
ث :درک هطلة ( ً 4وزُ )
-30در عثارت (( در راُ  ،اهیز تز چٌذ تي تگذضت کِ اسثاى هی کطیذًذ ٍ هی گزیستٌذ؛ دلص پیچیذ ٍ
گفت  :سخت تثاُ ضذُ است حال ایي لطکز ))
الف (( :اسثاى هی کطیذًذ )) تیاًگز چِ حالتی است؟
ب(( :دلص تپیچیذ )) وٌایِ اس چیست؟
-31در عثارت ((ایي هزد تشرگ ٍ دتیز کافی ،تِ ًطاط قلن در ًْاد  ،تا ًشدیک ًواس پیطیي  ،اسیي هْوات
فارغ ضذُ تَد..........)).
الف (( :تِ ًطاط قلن در ًْاد )) یعٌی چِ؟
ب :هعادل اهزٍسی (( ًواس پیطیي )) چیست؟
-32تا تَجِ تِ درط ووال الوله در عثارت سیز (( ،هجٌَى )) ٍ (( جاًی )) ویست؟
(( هجٌَى تزای دًیا تی ضزرتزُ تا جاًی ))
-33هفَْم ًْایی تیت (( خن آٍرد تاالی سزٍ سْی  /اس اٍ دٍر ضذ داًص ٍ فزّی )) چیست؟
ت :حفظ ضعز ( ً 2وزُ )
 -34هي اگز واهزٍا گطتن ٍ خَضذل چِ عجة
-35چِ هثارن...........تَد ٍ چِ فزخٌذُ ضثی
........................................................-36هی ریشد

......................................................................
آى ضة لذر وِ ایي تاسُ................دادًذ.
اجز غثزی است وش آى ضاخ ًثاتن دادًذ.

