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ف
بارمسؤاالت  ردی

75/0جّضید دُید؟شَ کحاب ىِو ٌثر  در دوره)كرن شّم جا پٍخو( را ٌام ةترید ؟ و ُرکدام را کاىم  1

5/1را جّضید دُید؟ فکری و ادةیطٍاشایی و اشحخراج ٌکات  2

در ةیث ُای زیر ٌيٌَّ واج آرایی  و آرایَ جکرار)واژه آرایی ( را ةیاةید؟ 3

پیض از ایٍث ةیض از ایً اٌدیظَ غظاق ةّد  ىِرورزی جّ ةا ىا طِره آفاق ةّد 

  ةِار دل و حان ةاش و خزان ةاش، ارٌَ  ای ةصا ةاغ و ةِاران کَ خزان ىً و جّشثگّ 

ُر کخا دردی اشث درىاٌیض ُصث  درد غظق اشث آٌکَ درىاٌیض ٌیصث

ةاد خٍک از حاٌب خّارزم وزان اشث خیزید و خز آرید کَ ٍُگام خزان اشث   

 غير ىا را ىِهث اىروز و فردای جّ ٌیصث  ىً کَ یک اىروز ىِيان جّام فردا چرا؟

 شر ارادت ىا و آشحان ذضرت دوشث  کَ ُر چَ ةر شر ىا ىی رود ارادت اوشث

1

5/0درةاره وزن در طػر جّضید دُید؟ 4

5/2زةان ُای ایراٌی ةَ چٍد دشحَ جلصیو ىی طٌّد؟ ُر کدام را جّضید دُید؟ 5

آرایَ شخع را در ةیث ُا و غتارت ُای زیر ىظخع کٍید؟و ٌّع آن را ةٍّیصید؟ 6

 ىال از ةِر آشایض غير اشث ، ٌَ غير از ةِر گرد کردن ىالانف(  

 ب( ىهک ةی دیً ةاطم اشث و دیً ةی ىهک ضایع. 

ج( جّاٌگری ةَ ٍُر اشث ٌَ ةَ ىال ، ةزرگی ةَ غلم اشث ٌَ ةَ شال . 

د( ةزرگان گفحَ اٌد : دونث، ٌَ ةَ کّطیدن اشث ، چاره کو حّطیدن اشث. 

1

ٌظاٌَ ُر ُخا را  ةٍّیصید؟ةیث ُای زیر را ةَ ُخاُای جظکیم دٍُده آن جخزیَ کٍید ، شپس  7

طاغث آن اشث کَ ةر خاك ٌِی ، پیظاٌی               غدق پیض آر کَ اخالص ةَ پیظاٌی ٌیصثانف(   

ُيَ کس طٍاشٍد و ُرحا روٌدب( ٌظاید کَ خّةان ةَ غررا روٌد   

ٌیز ةر ٌفس دیگری ىپصٍد       ُرچَ ةر ٌفس خّیض ٌپصٍدی ج(   

   جا طب ٌرود غتد پدیدار ٌتاطد رٌج جريم ٌکٍی گٍج ٌتیٍی  د( جا

4

) کهيات كافیَ ( و ) ذروف كافیَ ( را ىظخع کٍید؟در ةیث ُای زیر  8

را ُیً کَ ٌگار ىی رشد  ىژده دُید ةاغ را ةّی ةِار ىی رشداب زٌید راه انف( 

طب غاطلان ةی دل چَ طتی دراز ةاطد  جّ ةیا کز اول طب ، در غتد ةاز ةاطدب( 

یار ةد ىار اشث ُیً ةگریز از او  جا ٌریزد ةر جّ زُر آن زطث خّج( 

5/1
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 نمره 20جمع بارم : 

 ٌَ و جرغیع را در ةیث ُای زیر ىظخع کٍید؟آرایَ ىّاز 9

 انف( ای ىٍّر ةَ جّ ٌخّم حيال                              ای ىلرر ةَ جّ رشّم کيال

 ب( دل ةَ اىید روی او ُيدم حان ٌيی طّد            حان ةَ ُّای کّی او خدىث جً ٌيی کٍد

 وفا گم ةّد ةر دطيً فظاٌدی     ج( حفا پم ةّد ةر غاطق طکصحی                       

 د( ٌظر جا کٍی غرض ٌلم اشث و ىی                      ٌفس جا کظی ذرف چٍگ اشث و ٌی   

1 

 25/0 ٌخصحیً کحاةی کَ ةَ ٌثر فٍی ٌّطحَ طد چَ ٌام دارد؟ 10

 5/0 طاغران ىػروف شتک خراشاٌی را ٌام ةترید؟ 11

 5/0 دُید؟ جّضیددرةاره ) ذروف انراكی( و ) روی (  12

 1 درةاره ٌثر فارشی در شده ُای پٍخو و طظو جّضید دُید؟ 13

 1 ویژگی ُای زةاٌی طػر شتک خراشاٌی را جّضید دُید؟ کاىم ةٍّیصید؟ 14

 حٍاس و اٌّاع آن را در ةیث ُای زیر ىظخع کٍید؟  15

 انف( ةرادر کَ درةٍد خّیض اشث ، ٌَ ةرادر ، ٌَ خّیض اشث

 ُيی                        یاد یار ىِرةان آید ُيیب( ةّی حّی ىّنیان آید 

 ج( کفر اشث در طریلث ىا کیٍَ داطحً              آییً ىاشث شیٍَ چّ آییٍَ داطحً

  ٌّةِار اشث در آن کّش کَ خّطدل ةاطی           کَ ةصی گم ةدىد ةاز و جّ در گم ةاطی   د(

 اگر طهّع کٍد طانػو ُيایّن اشث        ه( ز ىظرق شر کّی افحاب طهػث جّ             

2 

 5/0 درةاره ) كافیَ دروٌی ( و ) ذوكافیحیً ( جّضید دُید؟ 16

 كافیَ دروٌی و ذوكافیحیً را در ةیث ُای زیر ىظخع کٍید؟ 17

 ىرده ةدم زٌده طدم ، گریَ ةدم خٍده طدم                            دونث غظق آىد و ىً دونث پایٍده طدم

 ىی دارٌد یاران غتر ىً ةر داغ و درد                           داغ و دردی کز جّ ةاطد خّش جر اشث از ةاغ و وردطرفَ 

5/0 
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 شاٍُاىَ اةّىٍصّری       جفسیر طتری           جاریذ ةهعيی 1

 وجّد واژگان کًِ         کيی واژگان غیر فارسی        جرکیب سازی           سادگی و کّجاُی جيهَ ُا 2

 ارای      ج( واج آرایی      د( جکرار          و( واج آرایی جکرا           ه( جکرارانف( واج ارایی ب( واج  3

 وزن در شعر جٍتَ جزییٍی ٌسارد و جزو طتیعث اوسث وزن از ىِو جریً ارکان شعر اسث 4

 ُزاىٍشی     پارجی و پِهّی      ٌّ 5

 سجع ىحّازی     سجع ىحّازن      سجع ىطرف 6

7 

 پای    در    دا     ىً        آ      ری             چ        کّه  انف( ا  گر   

 ب( ن    شا      یس    کَ      رّ    ةا     ةَ     صح      را     ر    وٌس

 ج( ع   جب    ٌیسث     از     گم    کَ       رً      دد    ةَ    سر    وی

 ك    ٌی      گٍج      ن     ةی   ٌی      د(    جا      رٌج       ت   ح    ىم      ن

 جٍِایی ةاز آیی            خق پرسث رط دسث         خزیً ُيیً 8

 ىّازٌَ   ىّازٌَ   جرصیع        ىّازٌَ 9

 هَ و دىٍَ ٌصراهلل ىٍشییکه 11

 فردوسی رودکی  راكاٌی 11

 ارریً خرف اصهی روی اسث و خروفی کَ جز اصهی کهيَ ٌیسث انداكی 12

 ةررسی جّسط دةیر 13

 ةررسی جّسط دةیر 14

 جام      اشحلاق       خرکحی     ارحالفی      جام 15

 كافیَ دروٌی در وسط یک ىصراع ىی آیس و ذوكافیحیً دو كافیَ در پایان ُر ىصراع و چستیسه  ةَ ُو ىی آیس 16

 ةاغ           درد وردكافیَ دروٌی     زٌسه  رٍسه   پایٍسه            ذوكافیحیً         داغ  17
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