
 

 

 تِ ًام تَاًاتریي ٍاشُ ّا

1400آزهَى ادتیات پایِ ّطتن خرداد               :ٍدتیر  ًام کالس                       ًام ٍ ًام خاًَادگی:  

دلیمِ 00 :زهاى                            ضْیذ چْرُ ترلی ّیات اهٌایی هذرسِ  

 

 ًور3ُ.هؼٌی ٍاشُ ّای هطخع ضذُ را تٌَیسیذ  آ/

 سینهی گٍ تِ دًذاى 

 خذهات تسرگی ضذ  هٌطاء

 فراٍاًی دیذُ است  ٍ گسًذ ّایستن ّا 

 ًْادی حرهت

 ا اهام زهاى هحارتِ ت 

 هتَاضغ ای رٍییي تي 

 ضکست  کاربغثح غادق لذرت 

 اًذاخت تر رٍی ػلی کرد خذٍاٍ 

 کاّلی ضذ ایصسغ ٍ اًذر 

 خٌَر تطٌِ دل کام س تف چٌاى از 

 فذایی ضذُ اش دٍد تلٌذک لکزگطت ا

 ًور1ُ.هؼٌی ػثارات زیر را تٌَیسیذ  ب/

 ٌی زادُ هی ضَد در چطوْا ٍ افمی دیگر ًوایاى طٍ 

 ًور1ُ.ٍاتستِ ّای اسن را تیاتیذ ٍ ًَع آى را هطخع کٌیذج/

 ایي دریای تسرگ ّویطِ در جسر ٍ هذ است  



 

 

 .تاب ٍ تحول سختی ّا را داضتِ تاضیذٍریذ هذااز ّیچ چیس تین 

 ًور5/0ُ؟زیر از کیست یت ت ت/

 خیرالثطر کي  آخرتضفیغ                             تِ چطن هرحوت سَین ًظر کي

 ًور1ُ.هفرد ٍاشُ ّای زیر را تٌَیسیذث/

 ػَاهل آثار،هفاّین ،ػلوا  

 ًور1ُ.زیر را تٌَیسیذ  آرایِ ّای ػثارات ج/

 هپیچ سررا اٍی ِ از گفت                                تا چطن ادب ًگر پذر را 

 ّوذم گل ًوی ضَد یاد سوي ًوی کٌذ                          سرٍ چواى هي چرا هیل چوي ًویکٌذ 

 ًور1ُ. است ...............................ر التَحیذ اثرٍ اسرا ....................اثر سثس از آسواىچ/

 ًور1ُ.جای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ ح/

 ای ........ضکَّوٌذ

 کجای........... ازتَ ػاضك تر است  

 هي از تَ تر ًوی گردم تا تویرم.خ/

 ًور2ُ.ًمص کلوات هطخع ضذُ را تٌَیسیذ د/

  پٌذ ّوِ کار ایام درست است ٍ

 .کَچکی لٌگ لٌگاى از راُ هی رسیذ گردتادگاّی  

                زیي ساى گام  زًی تر پطتخار 

 م اآزادی ٍ آزادگی   ػس                            ام تا ایي ّوِ افتادگی  داد

 55/0؟تِ جٌیذ آهَخت چِ تَد تْلَلدرس کِ  سِر/

 ًور1ُ.ارکاى تطثیِ را در ػثارت زیر پیذا کٌیذ ٍ تٌَیسیذ ر/



 

 

 .ایي اتسار ّوچَى توة ٍیراًگری خَاٌّذ ضذ 

 25/0؟تیت زیر از کیست  ز/

 تِ کسٍ هاًذ سرای زرًگار                                  ًام ًیکَ گر تواًذ زآدهی 

 ًور1ُ.هَرد را تٌَیسیذ  ٍرتریي هثٌَی ّای ادتیات فارسی داز هطَْظ/

 ًور5/0ُ.است............ًام اغلی حویذ سثسٍاری..........ض/

 

 ًور15ُجوغ تارم  



 

 

 


