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                                                     باعوِ تؼالی:        ًام ٍ ًام خاًَادگی 

 :هذیزیت آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْزعتاى قیز ٍ کارسیي                           تاریخ :                                                      ًام  پذر 

 60:ػلَم ٍفٌَى دّن                                          دبیزعتاى ًوًَِ دٍلتی اقبال الَّری                                                   ٍقت :ًام درط 

 

 2درعتی یا ًادرعتی جوالت سیز را بٌَیغیذ     -1

 ٌّگاهی کِ اس هتي عخي هی گَیین خَاعت ها فقط ًَؽتِ ّای رٍی کاغذ اعت (الف 

 ػاطفِ ادراکی اعت کِ اس احغاط ًظن حاصل هی ؽَد (ب

 ٍاج آرایی صاهت ّا اس هصَت ّا هحغَط تز اعت  (ج

 پظ اس ػاطفِ هْن تزیي ٍ هَثز تزیي ػاهل پیذایی ؽؼز ،ٍسى اعت(د

 /75    (عِ هَرد کافیغت )حکایت سیز را بخَاًیذ ٍ اس لحاظ قلوزٍ سباًی بزرعی ًواییذ - 2

بخَاًذػ ٍ گفت دػای خیزی بز هي کي  گفت خذایا جاًؼ .درٍیؾی هغتجاب الذػَُ در بغذاد پذیذ آهذ حجاج یَعف را خبز کزدًذ "

  "گفت اس بْز خذای ایي چِ دػاعت ؟گفت ایي دػای خیز اعت تَ را ٍ جولِ هغلواًاى را . را بغتاى 

 

 /5  (دٍ هَرد )بیت سیز را اس لحاظ قلوزٍ ادبی بزرعی کٌیذ  -3

 ها چَ ًایین ٍ ًَا در ها س تَعت           ها چَ کَّین ٍ صذا در ها س تَعت  

 1ًوَ ًِ ّای سیز را اس لحاظ حظ ٍ حال ٍ لحي بزرعی ًواییذ   -4

 ای آًکِ غوگٌی ٍ عشاٍاری                 ٍاًذر ًْاى عزؽک ّوی باری  (الف 

 رفت آى کِ رفت ٍ آهذ آى کِ آهذ              بَد آى چِ بَد خیزُ چِ غن داری

 

 بیا تا گل بزافؾاًین ٍ هی در عاغز اًذاسین             فلک را عقف بؾکافین ٍ طزحی ًَ در اًذاسین ( ب

 

  1ٍاج آرایی را در ابیات سیز ًؾاى دّیذ         -5

 خَابِ ًَؽیيِ باهذادِرحیل            باس دارد پیادُ را سعبیل  

 آًاى کِ خاک را بِ ًظز کیویا کٌٌذ        آیا بَد کِ گَؽِ ی چؾوی بِ ها کٌٌذ 

 /5در بیت سیز چِ آرایِ ی ادبی هی بیٌیذ ؟   -6

 یک ػوز پزیؾاًی دل بغتِ بِ هَیی اعت                 تٌْا عز هَیی س عز هَی تَ دٍرم   "

 5/1ّز یک اس جوالت گزٍُ الف بِ کذام یک اس جوالت گزٍُ ب هزبَط هی ؽًَذ ؟     - 7

 سباى دری(    ایي سباى در دٍرُ ی اؽکاًیاى رایج بَد                            ب(الف

 فزهاى ّا ٍ ًاهِ ّای ؽاّاى ّخاهٌؾی بِ آى سباى اعت                                   پارتی

 سباى رعوی در بار عاعاًیاى اعت                                                              باعتاى
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 1در بارُ ی تاریخ بلؼوی چِ هی داًیذ ؟    -11
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