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 خانم قربانی نام دبیر: نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 نمره رديف                                                                       سؤاالت

 نمره( 5/1الف( تاريخ ادبیات )
 ؟برگزيدوره را محان باز -شعره يژوبه -اريبیدت دورة بیاا ادچر 1-

 ؟نیست )الشعراملک (ر محمدتقی بهار ثارد از آموام کد-2

 سیرنظم فار یخ تطوّرتاان                    ب( یراسیاسی اب حزایخ مختصر رلف( تاا

 صفهانیي اسرگذشت حاجی باباد( شناسی                                                سبکج( 

 ؟ستاپذيرفته اوان تأثیر فران، يرانامی اي سرلشاعر غزام کدر از شهريا 3-

 يمولود( کرمانی                ي جواخوج( حافظ                       ي                ب( لف( سعدا

 .)ست اضافی رد ايک مو »ب«ن ستودر (صل کنید. و »ب  «ن ستور در ثان آندگاآوربه پديدرا  »لفا «نستور در ثام آنا 4-
 

 لف«ا» «ب»

 جهدرصفر ار لف( مدا ثالثان خوي امهد 1-

 ضیافتب(  دحمد محموا 2-

 خر شاهنامهج( آ روديگرماي سید علی موسو 3-

  شجاعیي سید مهد 4-
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 نمره( 5/1شناسی )ب( سبک
 هاي زير را مشخّص کنید.جملهدرست يا نادرست بودن  -5

 .دازدمیپر تفااخر عموضو به ستانیدا نثر هیژو به اريبید دورة ينثرها از ريبسیا( لفا

  پویا شکلی به دممر لماآ و ستاخو و نبیا خدمتدرنثر  و دمیشو اجد نثر از بیاد صنایع، اريبید دورةنثر  بیاد سطحدر( ب

 .ددمیگر ظاهر

 .ستده ابو جدید تربیت و تعلیم به توجه اريبید دورة تبیااد يیژگیهاو ترینرزبا از( ج

 .کنید کامل مناسب واژة با را خالی يجاها 6-

 .دکر همافر.................  رظهو ايبر را مینهز ره،پارچها و ادمانند: مستز دبررکمکا يقالبها به اريبید دورة انشاعر یشاگر( لفا

 .مییابد...................  نوشتهها و نامهها در بیجا يهادازيلفظپر و دراز و دور صفیو يهارتعبا اريبید دورة نثر در( ب

 .یافتش گستر......................  فهد با و طلبیآزادي و هیاخودتجد، ییانوگر نچو یژگیهاییو با طهومشر دوران نثر( ج
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 (  هنمر 5 ( شعر موسیقیج( 
 ؟ستا »نناهمسا «امکدو  »نهمسا « اعمصر امکد وزن کنید مشخّص 7-

 دشو گگر زادهگگر عاقبت( ب                              نباشد ما ریا نچو ، خوبی به کسی هرگز( لفا

 ؟ اچر ؟ دارد ترجیح وزن امکد،يرز بیت ايبر 8-

 »فتر چهها هیدد از که نیست ما از قفوا کس       بیننجها چشم آن نظر از امر فتر تا «

 ستفمُ  مستفعلُ  مستفعلُ مستفعلُ( ب            فعولن مفاعیلُ مفاعیلُ لُمفعو( لفا

 ؟سته امدآ ستدر گزينه امکددر يرز بیت وزن 9-

 » يمدبر سر به ينا در ريگاروز             يمدکر دخو يجا به نصیحت ما «

        لن فع مفاعلن فاعالتن( ب                 فاعلن فاعالتن فاعالتن( لفا

 مستفعلن مفاعلُ مستفعلن( د                  لن فع تُفاعال مستفعلُ( ج

 «را رابخا و سمرقند بخشم يشوهند لخا به / را ما دل آرد ستد به ازيشیر كتُر آن گرا» بیت به توجه با 10-

 ؟ستاگرفته رتصو بیت يهجا امکددر «ههمز فحذ» رختیاا( لفا

 .کنید مشخّص بیت يهجاها در را ها«تمصو کمیت تغییر( »ب

 .بنويسید و کنید اپید را آن در فتهر رکا به »نیر وزختیاا دو «يرز بیت هجايی تقطیع از پس 11-

 «درَبَ نپایا به سخن دمر که نَدانتو گر          نباز برنَگشاید خنبهر سُ ز که »بِه
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 نمره( 5شناسی )زيبايید( 
 (ست.ا ضافها ردمو يک »ب «قسمت (؟ ستافتهر رکا به »ب « وهگر بیاد يۀآرا امکد»لفا «وهگر يبیتها از هريک در12-

 « لفا » « ب »

 وبرن اکمار با یاي دارد لف( هرکو نظرا هانباید که سپر باشد پیش همه پیکا تلمیح 1-

ن چور به شهر عشق منم شهریاب(  «نیدورزعشق به م شهرة »منم که شهر نشرو لف  2-

 حافظ

 دمیشنون سخن مدعیان ترکاه شاج(  دشش باووسیان مظلمۀ خواز شرمی  تناقض 3-

 ريیر بگذم و دحرش در مستانه کاد(  راترسا کنم تو و مؤمن ه تا قبلهگا نظیرتعاامر -0

   تضمین -7

 .بنويسید و بیابید آن مقابل کمانک از را بیت هر  شاخص  ييههاآرا13-

 (  نظیرتعاامر -اق غرا) خدنگ و تیر و تیغ رونندا يکو به         سنگ مبا از و خشت هااریود ز( لفا

 (  اقغرا -نظیر تعاامر) ستا آب چشمه ارهز و چشمی               را  ما  تو  غم  در  که  آي زبا( ب

 .کنید مشخّص يرز تبیاا در را »نشر و لَف «اعنوا 14-

 مکن نیاتو هرچه ، يمگو نیابد هرچه         رینهاز نباز و ستد ر،گاروز تهدد گر( لفا

 دارد مشا و صبح که ستا وردي                  را  لمد  تو  لفز  و  رخ کرذ(  ب

 .يدوربیا لیلد ردتشخیص هرمو ايبر و کنید مشخّص ،ستا »تناقض « و »دتضا «ييههاآرا ةهنددننشا که را بخشهايی ،يرز تبیادرا 15-

 ابوـاضرجـح ناـایـخژاژ از هـبِ             ابصو و خطا در نتأمُّلکنا( لفا

 بینی آن ستا یدنیدنا  چهوآن          بینی نجا که کن زبا دل چشم( ب

 .بیابید يرز بیتدر  را يهآرا ينا ؟ ستا حماسه در فرينیآتصوير ايبر اربزا مناسبترين ، بیاد يۀآرا امکد 16-

 اوي پشت ةمهر بر دکررگذ         اوي نگشتاسر نپیکا بوسید چو
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 .بنويسید را آن معانی ؟ستا ميهاا داراي واژه امکد ،يرز شعر در 17-

 .«دبو ادرنابر آن ، دشغا او/ یدد را ايسایه/ هچا آن لب بر/ رنگاا ن»ناگها

 :يرز بیت در فتهر رکا به » تناسب ميهاا « به توجه با 18-

 «کنیم بکبا ینا از تدبیر چه به اجد نمک       یمزسا سبک نچو خویش دل ، عشق رشو»

 . ستا».................«  آنیگرد معنی و ؛ ستا              معنی به بیت ینا در «رشو» واژة( لفا

 . دارد تناسب»..........................«  با رشو واژة ، نیست نظر ردمو که معنایی در( ب
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 (  هنمر  3(ه( نقد و تحلیل نظم و نثر 
 .هیدد پاسخ پرسشها به و نیدابخو را عتصامی«ا ينو»پراز  يرز ودةسر 19-

 گرفت گریبانش و یدد ره به مستی محتسب 1-

 انخیز و نفتاا سبب زان ،گفت: »مستی 2-

 «رويمی

 «مبرَ قاضی  خانۀ تا را تو »میبایدگفت:  3-

 جااي،آنسر را لیوا ستا یکدگفت: »نز 4-

 «شویم

 «نهاوار را دخو و نپنها هبد ريینادگفت: » 5-
 

 رفساا ستا هناپیر ینا ،ستدو ايگفت: » مست 

 «نیست

 «نیست ارهمو ره ،نیست فتنر راه مگفت: »جر

 «نیست اربید شب نیمه قاضی آي، صبح ، روگفت: »

 «؟ نیست  رخما خانۀ در کجا از لیوا» گفت:

 «نیست  ریناد و همردِ رِکا ، عشر رگفت: »کا
 

 ؟ستده اکردهستفاا يشعر ةشیو امکد از« مست» و« محتسب» بین وگويگفت در شاعر( لفا

 . بنویسید و بیابید رمچها بیت در را »بانیزیژگیو « ردمو دو( ب

 ( ردمو سه) کنید. سیربر( يفکر )سطح کلّی يفضا نظر از را ینوپر شعر ايمحتو( ج

 . هیدد پاسخ پرسشها به، »حمدا آل لجال «از يرز متن به توجه با 20-

 :« گرفتم کچَ ماو دَ انعنو به را دمخو ، بزند فحر ندانمیتو ميدد قتیو امّا ، دمکر او از را ؤالس ينکها مثل... ؟ ديکر دفتصا اچر خرآ «

 دمر ينا تن از حاال تارچها ساعته، ببرن تورشودهمر.« دفتاا کشیک کترد به چشمم که میگفتم را ينهاا خطابی و عتابی نچنا به » ؟ اخرچرآ

 نهما نیمۀ. قیافه نهماو  هیکل نهما با. دبو رشپد. برگشتم.  بانداخو را دمفريا و نشست امشانه روي ستید. . ..»؟ نیومد نحیفتوه،میر نخو

 زبا من که گفت کشیک کترد نهما را ينا «؟ باشند کی قاآ :- مشنید که گُلم میشکفت از گُل شتدا زهتا و...  ترهپالسید و سوختهتر امّا سیب

 پسرخفه«که زد هی عقل مرتبه يک که...»شما تشريحِ يخِرتا لۀانو. معلّمم هم ينا.  مديرِکوفتی قاآ يک. من هیشکی ؟ قاآ میگید امر» م:شد ارسو

  »... . نیش کوچکترين ، لبخند يک ، بزند کنايه يک بگويد. يگرد کلمۀ يک ستامیخو لمد. مشد خفه و » ! شو

 .بنویسیدو  بیابید متندر را آن از اينمونه ، ستا حمدا آل لجال نستادا يیژگیهاو از ادفرا تاخصوصیّو  رفتار جزئی توصیف( لفا

 .بنویسید را یرز يکنایهها معانی( ب

 گرفتم کچَ مدَ را دمخو 2-                میشکفت گُلم از گُل 1-

 .بنویسید و کنید اپید باال متن در ردمو یک ست«.ا فعل ف»حذي گیررکا به هنویسند سبکی يیژگیهاو از یکی( ج

 .بنویسید باال متن در را سالمیا بنقالا تا معاصر دورة نثر شاخص يیژگیهاو از ردمو دو( د
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 ؟شتاند ايبهذجا طهومشر دورة در يخیرتا و بیاد تتحقیقا علت چه به 21-

 ( ردمو دو(؟چیست اريبید دورة شعر در بانیز يترکیبها و جملهها دبررکا به کمتوجهی علت 22-

 . بنويسید را آن وزن دو هر ، ستا وزن دو داراي يرز بیت -23

 «زد انتو رپُ که دبو خشت آن         زد انتو ردُ چو سخن از ف»ال

 .بنويسید را يرز يبیتها ةشدمشخص يقسمتها آرايۀ 24-

 «يبجو نشدا رگو تا ارهگهوز»                          يستگورا پیغمبر گفت چنین( لفا

 ستاو با آدم نهزر شد که نهدا آن سرّ          ستا نگندمگو رضعا انبد که مشکین لخا( ب

 . بنويسید را يرز شعر يفکر ييژگیهاو از ردمو دو -25

 تو و من رگادیا گُل ، ستدو اي میمانَد غبا در         یمدسپر نجا گرا برخیز ، سحرخیز نسیم ینا »با

 ( تیاهر نسلما)     تو« و من داریینهآ ،شتدرد شیدرخو وزرـما           داغ چمن یک و دمبو من ، غبا تـغرب در وزرـید

 .بنويسید را يرز رثاآ از امکد هر کلی عموضو 26-
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 نشووسو(  ب                     شیرین و تلخ( لفا

 .بنويسید را يرز رثاآ نندگاآورپديد منا 27-

 برگشته فرنگ از نجعفرخا( ب                             نتزاپر در نطوفا(  لفا

 سیربر يفکر وقلمردر  سالمیا بنقالا از بعد يهانستادا ييژگیهاو نظر از را شجاعی يمهد سید »يارسانتاما « نستادا از يرز متن  28-
 .کنید

 میددو پیشر ختیاابی لیو.  اچر منفهمید من و دفتاا نستتاد از تفنگ و گفتید ايغریبانه «يشما »یامهد ،لحظه نهما در ستدر»

 تا میشدیم خمر ختیااما بی و دفتاامی نستتاد از يکاغذ، قلمی س،کالدر که گاهی مثل ؛ بدهم نستتاد به و دارمبر را تفنگ تا
 با را تفنگ ، دیزرمی نخو نمچتا از که میددم،دکر هنگا نستتاد به. نگرفتید را تفنگ لیو یددبوده یستاا بدهیم. شما به را آن

 ید.«اداده ستد از ستد یک کهرنگاا نه رنگاا ، نلتااوّ لحا به گشتیدزبا و ندوبر که گفتید را همه و گرفتید مناز  چپ ستد

 ؟ستا چگونه نعرفا و حماسه ضعیتو ، بنقالا دورة شعر يفکر سطح در 29-

 ؟ستا سالمی«ا بنقالا »شعرنۀ سهگا يهاوقلمر از يک امکد به طمربو ،يرز ييژگیهاو از يک هر 30-

 .بیسابقه و بدیع يترکیبها به روي آوردن و ییزداشناییآ( لفا

 .گرفت ارقر توجه ردمو سنتی يقالبها ، بنقالا وزيپیر از بعد( ب

 .بنويسید را اول اعمصر «وزن» ،يیآوا يپايهها تعیین از پس 31-
 ؟ من بگویم هنگامی چه در»

 «ن؟قربا نجا دهبیهو میکُند دارد آب در نفر یک

 که را بخشی ؟ستافته ر رکا به اييهآرا چه گُل« اجد لحا هر به نیست دخو نُکهت از /نهانند خويش سخن در نسخنا نگینر» بیت در 32-
 .کنید مشخص دارد، ارقر آن در يهآرا

 ستده اکر خلق شعر را در اييهآرا چه« آن نمادا و شد خونین اچر آن ستینآ /كپا نددگر نمیکر بلبل شکا ،گل و غنچه» بیت در شاعر 33-
 .بنويسید دخو تشخیص ردمو در ؟

 .يدوربیا لیلد دخو تشخیص ايبر ؟ سته امدآ له«دمعا بسلوايۀ آراير »ز يبیتهااز  ام يککددر  34-

 بفتاآ تر مندا با نهد خرُ بر ستینآ      خشرُ شیدرخو شکر کزد شو اپید آن از برا( لفا

 ستا شخو دافر ندیشۀابی وزمرا تعشر                را  لطفاا  جمعۀ دارد تلخ شنبه فکر( ب

 .بنويسید را شعر عنو ينا ييژگیهاو از يکی ؟ سته اشد ودهسر قالبی چه در يرز شعر35-

 چمن فطر در                 شفتندآ شبی گل و شمع و نهواپر

 سخن ربسیا                گفتند هم با هرد يجفا و رجو وز

 . بنويسید را يرز بیت  »بحر منا « 36-

 «ختنداپر او رکا از نماز یک نماتو دل یا            ساختن نماتو او بی من که نمیبینم دخو در»
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 )شماره صفحه(                                          جمع نمرات:       نمره                                                                                           

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا:

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:
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دوازدهم ادبی فنون و آزمون علوم پاسخ  دقیقه ۰۹: امتحان مدت بسمه تعالی 

 نمره( 5/1) ادبیات تاریخ(الف

 (55/۹) (فهانیاص بابای حاجی سرگذشت))د((  ) -5 (         55/۹) ممرد توده با ارتباط برای-1

 مهدی (( )1(با ))ج   (55/۹)(شجاعی مهدی سید(( )4ب ( با ))     (55/۹)( محمود احمد((  )5)) با -4      (  55/۹)حافظ))ب (( ) -3

 (55/۹)( ثثال انخوا

 نمره( 5/1) شناسی سبک (ب

  (55/۹)( نادرست ج(      55/۹)(درست ب   (55/۹) نادرست (الف -5

 (55/۹)ردمم عامه رب تأثیر(ج     (55/۹) شکارآ کاهشی(ب    (55/۹) نو رعش (الف-6

 نمره( 5) شعر موسیقی(ج

 (55/۹) .تاس دولختی همسان(55/۹)(( التنفاع ولمفع فاعالتن عولمف: ))  وزن ( الف -7

 (55/۹). است ناهمسان   (55/۹)(( لنفع مفاعلن تنفاعال: ))  وزن(ب

 بهتر را بیت وزن و(55/۹) دارد برتری ناهمسان نظم بر (( مستف مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ))  همسان نظم چون( 55/۹)  ((ب)) -8

  (55/۹). دهد می نشان

 (55/۹) لن فع مفاعلن فاعالتن ((ب)) -۰

 را را خا بُدُ /  نقَ رمَ سَ /مشَ خبَ شیَ دو/ نهِ خالِ بِ//  را ما دل/ درَ تا سدَ بِ/  زی را شی کِ/رتُ آن اگر -1۹ 

 ( 3) هجای ، دوم مصراع -5(   55/۹) (14) هجای ، اول مصراع -1(  ب (   55/۹) (( تا )) یازدهم هجای ، اول مصراع (الف 

 مصوت کردن ظتلف کوتاه  (55/۹)( 5) هجای دوم، مصراع -3(   مورد یک )(( کوتاه مصوت تلفظ کردن بلند))  (55/۹) ((15))جایهو

 ((گیرد نمی تعلق نمره هجایی تقطیع به))   بلند

 11- 
شابَر   نَ  گُ    رِ   سُ   خَن بِه   کِ   زِ   بَهـ 52/0 یَد   زَ   بان   

_   U   U    _ _   U   _ _   U   U   _ 
 

_       U 
 

_   U   _ 52/0  

52/0 یان  بَ   رَد سُ  خَن  بِ   پا نَد  کِ    مَرد گَر   نَ   تَ   وا  

52/0 فا  عِلن مُفتَعِلُن فا  عِلن مُفتَعِلُن  

 (5/۹) راعصم پایان مانند )مرد(  دوم مصرع نیم پایان هجای بودن بلند -1

 (   55/۹)دوم صرعم سوم رکن در نلُفتعِمُ جای به مفاعلن آوردن (   55/۹)(( قلب ختیار))-5

 نمره( 5زیبایی شناسی  )د(

    (   55/۹) ((تضمین ،5))با ( ب     (   55/۹) ((نظیر اتمراع ،4 )) با( الف -15

  (   55/۹)(( رنش و لف ،5))  با ( د    (    55/۹)(( تلمیح ،1)) با (ج 

 (55/۹) اغراق ( ب   (   55/۹)نظیر مراعات(الف-13

 (   55/۹) مرتب (ب     (   55/۹) (نامرتب) مشوش(الف-14

  ها نادیدنی دیدن ، دوم بیت دوم مصرع (ب (   55/۹)  دمتضادن امر دو نچو (    55/۹)((  تضاد )) صواب و خطا(الف -15 

 (   55/۹) امر دو نه است، امر یک در تضاد این (     55/۹)((  تناقض))
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  (   55/۹) (تیراندازی سرعت)  کرد گذر اشکبوس پشت مهره از رسید سرانگشت رستم به تیر نوک که همین (   55/۹) اغراق -16 

 (   55/۹) نامرد ناجوانمرد، -5 (   55/۹)    ناتنی برادر -1    (   55/۹)((  نابرادر ))  -17  

 (   55/۹) نمک ب(  (   55/۹)پرنمک/   نمکین (   55/۹) هیجان و غوغا (الف -18

 نمره( 3) نثر و نظم تحلیل و نقده( 

 ((ویمرب ))خاص فعل معنی در شویم -5  (   55/۹) الیه مضاف والی والی، سرای (( اضافه فکّ رای))  -1 (  ب  (   55/۹)مناظرهالف  – 1۰

 ( 55/۹) خراسانی سبک خصوصیت

 برخورد شیوه به اعتراض و اجتماعی انتقاد ، عمااجت رزویت و فساد ترسیم ، ودخ عصر اجتماعی - سیاسی مطلوبنا اوضاع کاسانع (ج

 دستگاه فساد و بندوباری بی ، عدالتی بی ، جامعه عمومی انحراف و ها ابسامانین و رواج گستردگی نبیا ، مردم با حکومت عامالن

 و نجا بر حاکم یها نانسا نماد محتسب .شاعر عصر خواری رشوه اجتماعی ۀپدید به اشاره و دینی امور از کارگزاران غفلت حاکم،

 مثل خود هگاآ کامال انسانی نماد ، مست .نیستند پایبند آن به عمل رد و کنند می حفظ را ظواهر شریعت تنها که مردم ناموس و مال

 (75/۹) مورد سه. )کند می تبرئه را خود و گیرد می تمسخر به را جامعه نابسامانی آمیز طنز بیانی با و پوشش این در که شاعر

 اما سیب همان نیمه قیافه، همان و هیکل همان با .بود پدرش .برگشتم .خواباند را فریادم و نشست ام شانه روی دستی (الف -5۹ 

 ( (55/۹) یک مورد ) .تر پالسیده و تر سوخته

 (   55/۹) دانستم مقصر را خود -5(   55/۹) زدن لبخند و شدن شاد -1 (ب

 لبخند یک .((است....)) ۀنوال ،((است))معلمم این ،((هستم)) کوفتی مدیر ،((نیستم ))هیشکی ،((بود)) تر پالسیده و تر سوخته( ج 

 (  (55/۹)مورد یک(( )  بزند ))نیش ، ((بزند))

 میره خون مرد این تن از .نیومد حیفتون گید، می ،هیشکی .ببره شورتون مرده : مانند عامیانه اصطالحات و محاوره زبان کاربرد -1

 . جمالت سادگی و تاهیوک-5 

 (متن در موجود ) المثل ضرب و کنایه بردن کار به -3

  ((5/۹)مورد دو) کوفتی مدیر: مانند متن در موجود طنز -4

 ( 55/۹) دیگر موضوعات و(   55/۹)نویسی روزنامه به قلم اهل اشتغال علت به -51

 آگاه برای شاعران -3 .نداشتند کهن ادبیات بر کافی تسلط اعرانش رخیب -5 .داشتند گرایش محتوا به صرفا شاعران اغلب -1 -55

 ((5/۹) مورد دو ( .بسرایند شعر شتاب به بودند ناگزیر ها روزنامه در آثار انتشار و مردم سازی

 ((  دزَ وان تَ رپُ کِ دوَ بُ ت شخِ آن /    دزَ وان تَ ردُ چُ ن خَ سُ زفَ ال))   -53

1- _ _ U / _ U _ U /U _ _ // _ _ U /_ U _ U /U _ _     )) وزن : ))مفعولُ مفاعلن فعولن 

(55/۹) 

5- _ _ / U _ U _ /U U _ _ // _ _ /U _ U _ /U U _ _     )) وزن : ))مُستَفعِلُ فاعِالتُ فَع لُن 

(55/۹) 
 

 ( 55/۹) تلمیح(ب( 55/۹) نضمیت (الف-54

 ارزشمند دستاوردهای به اشاره -3 اسالمی انقالب راه در شهادت و فداکاری ، ایثار مفهوم -5 اسالمی انقالب پیروزی نوید -1 -55 

. )دو  اسالمی انقالب سایه در جامعه مطلوب فضای ترسیم و انقالب از بعد و قبل اجتماعی - سیاسی جامعه اوضاع مقایسه -4 انقالب

 ((55/۹مورد )

 هانیج جنگ در خالل فارس مردم تماعیاج اوضاع .یوسف و زری زندگی انداست دربرگیرنده(ب  ( 55/۹) داستان( الف -56

 ( 55/۹)دوم

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 (55/۹)مقدم حسن (ب ( 55/۹) پور امین قیصر ( الف -57 

 هشت متمقاو -6 دینی اعتقادات -5 شهادت از استقبال -4 ایثار فرهنگ -3 وطن از مقدس دفاع -5 تحمیلی جنگ وقوع -1 -58 

 ((5/۹)دومورد  ) حمیلیت نگج رد مردم ساله

 (5/۹) .آسمانی بعد عرفان در و دارد غلبه زمینی بعد حماسه، در . است ارآشک دوره این شعر در عرفان و حماسه روح -5۰ 

 (55/۹) ادبی (ب ( 55/۹) زبانی ( الف -3۹

 (55/۹)) فع نفاعالت فاعالتن ؛   ( 55/۹) من / میَ گوبِ  یم / گا هن رچِدَ -31

 (55/۹) سخنان رنگین  ( 55/۹) آمیزی حس -35

 هنری دلیلی .))است بلبل خونین اشک کردن پاک ، گل و هغنچ برگهای گل و برگ بودن خونین دلیل  ( 55/۹) ((تعلیل حسن))  -33

 (55/۹) ((.سازد می قانع را مخاطب که است خیالی و واقعی غیر أما ،

 ))پایه بر .است اول مصراع مصداق و معادل دوم مصرع که نحوی به . است مستقل مصراع هردو در مطلب بیان     ( 55/۹)(( ب)) -34

 دلیل یک ).کند می براخ را خوشی امروز نیز فردا اندیشه .کند می خراب را اطفال جمعه شنبه فکر که همانطوری ؛ است ((تشبیه

 ( (55/۹) .است کافی

 (55/۹) .است شده ساخته بلند و کوتاه های مصراع از ( 55/۹) ، مستزاد  -35 

  (55/۹) سالم مثمن  ( 55/۹) رجز بحر  -36
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