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 ٌيطه(2انف(جاریز ادةیات ) 1

 زةان ىراوره را ةطگظیص؟-ةَ ویژه ؽػط-طا ادةیّات دورة ةیصاریچ
5/0 

 از کیػث؟« النَ دىیصه      از ىاجو غطو كصؽان ،غطو سيیصه از سّن حّاٌان ونً »جفٍیف ىػطوف  2

 غارف كظویٍی-2-1

 ٌػیو ؽيال-2-2

 ىیطزادة غؾلی-2-3

25/0 

 ىحً زیط چَ کػی را ىػطّفی ىی کٍص؟ 3

در ةَ کارگیطی جػتیطات غاىیاٌَ و آفطیصن اؽػاری غاده و روان ىِارت ةػیار داؽث. در نٍظ، ُخّ و ُظل چیطه "

وحّد دارد ونی حایگاه ساٌّادگی و جفکّطات ؽشفی او   ٌّ گطایاٌَ ؽػط وی اگطچَ اٌصیؾَ ُایدغث ةّد. در 

 "ىاٌع از آن ىی ؽّد کَ در ردیف ؽاغطان آزادی سّاه ىؾطونَ كطار گیطد

25/0 

یک  "ب"ىطةّط اغث؟ )در غحّن  "ب"ةَ کصام یک از پصیص آورٌصگان در غحّن  "انف"ُط یک از آثار غحّن  4

 اكافی اغث(ىّرد 

 

 "ب"                                                                     "انف"         

 اىثال و ذکو                                                          ىريّص جلی ةِار-4-1

 نييانک فطاُاٌیجاریز ىشحفط اذظاب غیاغی                                    ادیب ا-4-2

 غهی اکتط دُشصا                                                                                

5/0 

 کصام یک از غّاىم زیط ةط ادةیات غفط ةیصاری ىؤثط ٌتّده؟ 5

             روؽٍفکطان ةَ ؽػط وؽاغطیغصم جّحَّ -2-5             رواج ـٍػث چاپ و روزٌاىَ ٌّیػی                   -5-1

 جاغیع ىصرغۀ دارانفٍّن-4-5 در روی آوردن ةَ داٌؼ و فٍّن ٌّ      کّؽؼ غتاس ىیطزا -5-3

25/0 

 25/0 چَ کػی را در غفط ةیصاری اذیا کٍٍصة ٌثط فارغی ىی داٌٍص؟ 6
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 ٌيطه( 2ب(غتک ؽٍاغی ) 7

 غتارت ُای زیط را ىؾشّؿ کٍیص.درغث و ٌادرغث ةّدن ُط یک از 

 ةػیاری از ٌثطُای دورة ةیصاری ةَ ویژه ٌثط داغحاٌی ةَ ىّكّع جٍفّط از سطافات ىی پطدازد.-7-1

ث ٌگطش ؽاغطان و ٌّیػٍصگان دورة ةیصاری ٌػتث ةَ حِان ةیطون جغییط یافث و از حظئی ٌگطی و غیٍیّ-7-2

 گطایی ةَ کهّی ٌگطی و ذٍُیّث گطایی جغییط کطد.

5/0 

 حاُای سانی را ةا واژه ُای ىٍاغب پط کٍیص. 8

گطایؼ ؽاغطان دورة ةیصاری ةَ كانب ُای کو کارةطد و ٌّیً ىاٌٍص ىػحظاد و چِار پاره ةَ جصریج زىیٍَ را -8-1

 ةطای ظِّر ................. فطاُو کطد.

ط ىفٍّع و فٍّی را کٍار ىی گضارد و كیص و ةٍصُای ٌثدر دورة ةیصاری  ،ٌثط فارغی ذحّی پیؾحاز جط از ؽػط-8-2

 ............. ىی ؽّد.

5/0 

 5/0 را ةٍّیػیص. "ؽػط غفط ةیصاری"دو ىّرد از درون ىایَ ُای ؽاسؿ  9

 5/0 ؽاسؿ جطیً ؽاغطان دوره ةیصاری در ذّزه دفاع از کارگطان و كػیفان ،چَ کػاٌی ُػحٍص؟ 10

 ٌيطه( 6غطوض)-پ(ىّغیلی ؽػط 11

را  آن و ةا جػییً پایَ ُای آوایی وزن  ُخایی ةیث زیط را اةحصا ٌّؽحَ غپع ةَ دو ـّرت ةطش زدهٌؾاٌَ ُای 

 ةٍّیػیص.

  ُيث نهب از ةانً ىطدان غرطسیظ          زیطا کَ یکی را ز دو غانو نهتیصٌص            

5/1 

 و کصام ةیث ٌاُيػان اغث؟ ةا جػییً پایَ ُای آوایی ُط ةیث زیط،ىؾشؿ کٍیص کَ وزن کصام ةیث ُيػان 12

 ىاه فطوىاٌص از حيال ىريص       غطو ٌتاؽص ةَ اغحصال ىريص-12-1

 ىی پػٍصد        غطم ةانؼ از ـشطه ُا ىی پػٍصد دنو غط ةَ ُاىّن رُا-12-2

5/1 

 جفاوت ٌّع واج /ی/ را در کهيات زیط جّكید دُیص. 13

 ـیص-2-13                       ایطان                    -13-1                
5/0 

 جلهیع ُطیک از کهيات زیط ةا جّحَ ةَ ٌؾاٌَ ُای داسم کياٌک، ةا کصام اسحیار ؽاغطی ىهاةلث دارد؟ 14

 (-u---uدرسث دوغحی )-14-2(                                      -u-حادویی  )-14-1
5/0 

 غپع اسحیارات ؽاغطی زةاٌی ةَ کار رفحَ در آن را ىؾشؿ کٍیص؟ةیث زیط را اةحصا جلهیع ُخایی کطده،  15

 اگط آن جطک ؽیطازی ةَ دغث آرد دل ىا را       ةَ سال ٍُصویؼ ةشؾو غيطكٍص و ةشارا را       
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 ٌيطه( 6) آرایَ ُا-ت(زیتایی ؽٍاغی 16

دنیم ات و غتارات زیط را ةا جّحَّ ةَ آرایَ ُای داسم کياٌک جػییً کطده، آرایَ ُای ةارز و چؾيگیط ُطیک از اةی

 كيٍاً یک آرایَ داسم کياٌک اكافی اغث. آن را جّكید دُیص.

 نف و ٌؾط(-جلاد-جليیً-جهيید-)ىطاغات ٌظیط

 ای پػط« کم یّم ُّ فی ؽان »ةِط ایً فطىّد رذيان ای پػط       -16-1

 .اغث و آغيان را از زىیً غتارزىیً را از آغيان ٌثار -16-2

 ؽص/ ةا اةط گیػّاٌؼ در ةاد/ ةاز آن غطود غطخ اٌاانرق / ورد زةان اوغث. در آیٍَ دوةاره ٌيایان-16-3

 ُطکاو ٌظطی دارد ةا یار کيان اةطو         ةایص کَ غپط ةاؽص پیؼ ُيَ پیکان ُا-16-4

3 

 جػییً احظا، ٌّع آن را ىؾشؿ کٍیص. ىّحّد در ةیث زیط را یافحَ، ةا« نف و ٌؾط»آرایَ  17

 غٍتم غیطاب در ةاغ ؽص از كص و رخ و زنف جّ ةی جاب          گهتطگ جطی، غطو غِی،         
1 

 آرایَ ُای جلاد و جٍاكق را در اةیات زیط جػییً کطده، جفاوت ىیان آٌِا را جّكید دُیص. 18

 سطم آن کع کاو ةصیً غو ؽادىاٌی ىی کٍصىی سّرم حام غيی ُط دم ةَ ؽادی رسث         -18-1

 حای غو ةاد ىط آن دل کَ ٌشّاُص ؽادت          ؽادی ىخهػیان در كصم و ىلصم جّغث-18-2

1 

 ؽاغط در ةیث زیط ةا اغحفاده از کصام آرایَ ةط ىّغیلی ىػٍایی کالم افظوده اغث؟ چطا؟ 19

 چّن ىی کؾی چّن حّاب اذيق آىص ساىؾی        ایً درازی در غشً                
1 

 ٌيطه( 4ث(جرهیم ىحً ) 20

دُشصا اغث، از ٌظط ویژگی ُای زةاٌی دوره ةیصاری ةطرغی « چطٌص و پطٌص»ىحً زیط را کَ ةط گطفحَ از کحاب 

 ىّرد(4)کٍیص.

جا ىا را ةَ ایً کار واداؽث. ذاال کَ ىی ةیٍص آن روی کار  ةاری، چَ دردغط ةصُو؟ آن كصر گفث و گفث و گفث»

 جپص. .جا یک فطاش كطىظپّش ىی ةیٍص،دنؼ ىیةاالغث، دغث و پایؼ را گو کطده، جيام آن ذطف ُا یادش رفحَ

 «.جا ةَ یک ژاٌصارم چؾيؼ ىی افحص، رٌگؼ ىی پطد ُی ىی گّیص: اىان از ُيٍؾیً ةص

1 

 ی و فکطی ةطرغی کٍیص.)از ُط غهد دو ىّرد(ؽػط زیط را در دو غهد ادة 21

 از ىهک ادب ذکو گظاران ُيَ رفحٍص            ؽّ ةار غفط ةٍص کَ یاران ُيَ رفحٍص         

 آن گطد ؽحاةٍصه کَ در داىً ـرطاغث          گّیص چَ ٌؾیٍی کَ غّاران ُيَ رفحٍص           

 داغ اغث دل النَ و ٌیهی اغث ةط غطو          کظ ةاغ حِان النَ غضاران ُيَ رفحٍص...         

 یک ىطغ گطفحار در ایً گهؾً ویطان           جٍِا ةَ كفع ىاٌص ،ُظاران ُيَ رفحٍص...         
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 ةیصاری ةاؽص؟ چطا؟ةا جّحَ ةَ كهيطو فکطی ُط ةیث،کصام ىی جّاٌص ىحػهق ةَ دوره  22

 سصای آزادی  ةا   در ىریم نّفان زا ىاُطاٌَ در حٍگ اغث          ٌاسصای اغحتصاد-22-1

 ای گطوه ىّىٍان ؽادی کٍیص           ُيچّ غطو غّغً آزادی کٍیص-22-2

 

 روؽً ةَ ٌّر آگاُی* چؾو دنحان *                                                                                     
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