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     هاُ ذرپٌجن                                                         ارزشیابی آ  :پایِ

 . هتزادف )ّن هؼٌی ( ٍاصُ ّای سیز را تٌَیسیذ.1

 تحسیي:                :                               خفّت:                                         فزّ

 تَم ٍ تز:                                      ّالک :                                          اًجن:

 پایٌذُ:                                       کاهیاتی:                                           تاهل:

 ٌَیسیذ.. ّن خاًَادُ کلوات سیز را ت2

 هٌظّن:                                هتَجِّ:                                 ضْیذاى:                                داًص:

 . هتضاد کلوات سیز را تٌَیسیذ.3

 ًَهیذی:                       پیزٍسی:                              خذاحافظی:                        تیگاًگاى:              

 . اتیات ٍ ػثارات سیز را تِ فارسی رٍاى تٌَیسیذ.4

 الف(ایزاى، ای سزای اهیذ                              تزتاهَت سپیذُ دهیذ

 

 ب( َّسم سخُزدی تِ خاطز دَرَست                   کِ در الًِ ی هاکیاى تُزدُ دست

 

 ٍ جالل ، ًاگاُ تاخت ٍ تاسی سْوگیي اس سَی تاختز ، آغاس گطت.ج( در هیاى ایي ّوِ ضکَُ 

 

 کِ خاکص گزاهی تز اس سرّ ٍ سین.          د( خَضا هزس ایزاى ػٌثز ًسین               

 

 ّـ( کزد دّقاى، داًِ ّا در سیز خاک                  کزد کَتِ ، ضاخِ ی پیچاى تاک

 

 ّن تَ تثخطای ٍ تثخص ای کزین          ٍ( اس پی تَست ایي ّوِ اهّیذ ٍ تین       

 

 . ًَع تزکیة ّای سیز را هطخص کٌیذ.5

 سپاّیاى اسکٌذر                                                        سٌگ ّای تشرگ

 گلذاى خالی                 اسیزاى جٌگی                                          

 ًْاد ٍ گشارُ را در جولِ ّای سیز هطخص کٌیذ.. 6

 حزف ّا را ضٌیذ..... اهپزاتَر ٍقتی ایي

 ًثزد دالٍراى ایزاًی ضگفت آٍر تَد.

 . در جولِ ّای سیز ًَع قیذ را هطخص ًواییذ.7

 د.دضوي یَرش تز ػظیناس سپاّیاى خَد ، تِ سپاُ  ضوار اًذکیآریَ تزسى تا -

 پاییي در غلتاًٌذ. تِ اس تاالی کَُآریَ تزسى تِ سز تاساًص دستَر داد تا سٌگ ّای تشرگی را -



 تِ تکِّ ّای گَضت ًگاّی کزد ٍ آى ّا را یکی یکی تَییذ. یدتا خًَسزطثیة -

 . ًَع جوالت سیز را هطخص کٌیذٍ ػالهت هٌاسة را در پایاى آى قزار دّیذ.8

 الف( ای ایزاى ، غوت هزساد

 ب( هي آریَ تزسى / فزسًذ ایزاًن

 . کلوِ ّای سیز را تا حزٍف هٌاسة کاهل کٌیذ.9

 ارهحاـزُ دضوي          صـ...تت کزدى              سٌگ  ..ـارُ              اّتـ... اس          ضز...هَفقّیت            سپاسگـ...

 . کتاب جَاهغ الحکایات اثز ..................است.10

 . کتاب ..................اس آثار ًظاهی گٌجَی است.11

 هؼٌای کٌایی جوالت سیز را تیاى کٌیذ. 12

 تِ خاک افکٌذالف(گزٍّی تسیار اس آًاى را 

 

 ب( آب در ّاٍى کَتیذ

 

 . قافیِ ٍ ردیف را در تیت ّای سیز هطخص کٌیذ.13

 اًذیطِ تزًگذرد. الف( تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد                 کشیي تزتز

 خزد دست گیزد تِ ّز دٍ سزای     خزد رٌّوای ٍ خزد دلگطای             

 

 ب( تَاًا تَد، ّز کِ داًا تَد              س داًص دل پیز تُزًا تَد.

 

 اتیات سیز را اداهِ دّیذ..14

 .....................................الف( اس سهیي خطک هی رٍیذ گیاُ          ..................................

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

 ...................................ب( سٌگ کَّت درّ ٍ گَّز است.          ....................................

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

 ضاد ٍ سزحال تاضیذ.                                                                                        

 

 
 ًیاسهٌذ تالش قاتل قثَل خَب خیلی خَب اّذاف آهَسضی

     هؼٌی ٍاصُ ّا

     درک هطلة

     حفظ ضؼز

     اهال درست ًَیسی ٍاصُ ّا

     ٍاصُ آهَسی

     ّن خاًَادُ ٍ هتضاد ٍاصُ ّا

     تاریخ ادتیات

                            


