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1

2

هْز آهَسضگاُ:

شرح سؤال

بارم

الف) قلمرو زبانی
تا تَجِ تِ عثارات ٍ اضعار سٗز ،هعٌإ ٍاصُّإ هطخص ضذُ را تٌَٗس٘ذ.

1

ّ )3ز ًفسٖ کِ فزٍهٖرٍد ،هُوذّ ح٘ات است.

)2گفت :حذ سًذ ّط٘ارهزدم هست را.

 )3خاًِإ کاٍ ضَد اس دست اجاًة آتاد

)4تگزإ چَ اصدّإ گَزسُ.
./5

تا تَجِ تِ هعٌٖ ،اهالٕ کذام کلوِ ًادرست است؟ آى را تصح٘ح کٌ٘ذ.
هطاٗعتّ :وزاّٖ

3

آسهَى دٕهاُ

قزتتً :شدٗکٖ

اسزا :هعزاج

سطَر :چْارپا

در کذام گشٌِٗ ًادرستٖ اهالٖٗ دٗذُ هٖضَد؟ تصح٘ح کٌ٘ذ.
الف) تٌذُ ّواى تِ کِ س تقص٘ز خَٗص عذر تِ درگاُ خذا آٍرد

1

ب) تا درد ٍ ٍرم فزًٍطٌ٘ذ کافَر تز آى ضواد کزدًذ
ج) تا آى کِ ج٘ة ٍ جام هي اس هال ٍ هٖ ،تْٖ است ها را فزاقتٖ است کِ جوط٘ذ جن ًذاضت
د)تي س جاى ٍ جاى س تي هسطَر ً٘ست ل٘ک کس را دٗذ جاى دستَر ً٘ست
4

در کذام گزٍُ اسوٖ ٍاتستٔ ٍاتستِ ٍجَد دارد؟ ًَع آى را هطخّص کٌ٘ذ.
الف) توَس سَساى کَٗز

./5

ب) ضاگزد حَسٓ ادتٖ

5

ٍاصٓ «تس٘ار» را در دٍ گزٍُ اسوٖٗ ،کثار تِ عٌَاى «صفت» ٍ ٗکثار تِ عٌَاى «ق٘ذ صفت» تِ کار تثزٗذ.

./5

6

ًقص دستَرٕ ّز ٗک اس ٍاصُّإ هطخص را تٌَٗس٘ذ.

./5

ّوِ جْاى ،آتص تٌ٘ذ.
7

تا تَجِّ تِ گزٍُ اسوٖ «ّفت فزسخ راُ» تِ سؤاالت سٗز پاسخ دّ٘ذ.

1

الف) ّستٔ گزٍُ را هطخّص کٌ٘ذ .ب) کذام کلوِ در جاٗگاُ ٍاتستٔ ٍاتستِ است؟
ج) ًوَدار گزٍُ اسوٖ را رسن کٌ٘ذ.
8

در کذام گشٌِٗ ،فعل غ٘ز اسٌادٕ است؟
الف) گفتن اٗي ضزط آدهّ٘ت ً٘ست

./5
ب) گز خَاًوص ق٘اهت دً٘ا تع٘ذ ً٘ست.

ج) ل٘ک چطن ٍ گَش را آى ًَر ً٘ست
9

د)گفت َّض٘ارٕ ت٘ار؛ اٌٗجا کسٖ ّط٘ار ً٘ست

جٟص ضٕیز را در ٔصزاع سیز٘ ،طاٖ دٞیذ ٘ ٚمص دستٛری آٖ را تٛٙیسیذ.

./5

ای تی٘طاٖ ٔحض٘ ،طاٖ اس و ٝجٛیٕت؟
10

تا تٛجّ ٝتٔ ٝتٗ سیز ،در وذاْ جّٕٔ ٝفع َٛحذف ضذ ٜاست؟ ت ٝچ ٝلزیٝٙای؟ (٘ٛع حذف)

./5

«ٌٛیٙذ و ٝتطی در آب ،رٚضٙاییِ ستارٔ ٜیدیذ .پٙذاضت ؤ ٝاٞی است؛ لصذی ٔیوزد تا تٍیزد ٞ ٚیچ
ٕ٘ییافت.
ب) قلمرو ادبی
11

تا تٛجّ ٝت ٝاتیات سیز ت ٝسؤاالت پاسخ دٞیذ.
ای دی ٛسپیذ پای در تٙذ ،ای ٌٙثذ ٌیتی ،ای دٔا٘ٚذ،
اس سیٓ ت ٝسز یىی وّٝخٛد س آ ٗٞتٔ ٝیاٖ یىی وٕزتٙذ
تا چطٓ تطز ٘ثیٙذت رٚی تٟٙفت ٝت ٝاتز چٟز دِثٙذ
ضٙٔ ٛفجز ای دَ سٔا٘ ٚ ٝایٗ آتص خٛد ٟ٘فتٔ ٝپسٙذ

12

اِف) ضعز در چ ٝلاِثی سزٚد ٜضذ ٜاست؟

./25

ب) وذاْ تیت دارای آرایۀ حُسٗ تعّیُ است؟ دِیُ خٛد را تٛضیح دٞیذ.

./5

ج) «آتص» در تیت آخز چ ٝآرایٝای دارد؟

./25

ت) تّٕیح ت ٝوار رفت ٝدر تیت ا َّٚرا تٛضیح دٞیذ.

./5

وٙای ٝرا در عثارت سیز ٔطخّص وٙیذ ٔ ٚعٙای آٖ را تٛٙیسیذ.
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عطك ،آتص است؛ ٞز جا و ٝتاضذ ،جش ا ٚرخت ،دیٍزی ٟ٘ٙذٞ .ز جا و ٝرسذ ،سٛسد.
13

تا تٛجّ ٝت ٝاتیات سیز ،ت ٝپزسصٞا پاسخ دٞیذ.
آتص است ایٗ تاً٘ ٘ای ٘ ٚیست تاد ٞز و ٝایٗ آتص ٘ذارد٘ ،یست تاد
آتص عطك است وا٘ذر ٘ی فتاد جٛضص عطك است وا٘ذر ٔی فتاد
٘ی ،حزیف ٞز و ٝاس یاری تزیذ پزدٜٞایص پزدٜٞای ٔا دریذ
ٔحزْ ایٗ ٛٞش جش تیٛٞش ٘یست ٔز ستاٖ را ٔطتزی جش ٌٛش ٘یست
اِف) یه ٕ٘ ٝ٘ٛجٙاس تاْ ٔطخّص وٙیذ.

./25

ب) یه ٕ٘ ٝ٘ٛتطثی ٝتیاتیذ ٔ ٚطثٌٝت ٝآٖ را تعییٗ وٙیذ.

./5

ج) در وذاْ تیت آرایۀ اسّٛب ٔعادِ ٝت ٝوار رفت ٝاست؟

./25

15

2

قلمرو فکری ( 8نمره)
عثارات  ٚاضعار سیز را ت٘ ٝثز رٚاٖ ،تاسٌزدا٘ی وٙیذ.
ٌ )1فت« :اس تٟز غزأت ،جأٝات تیز ٖٚوٌ ٓٙفت« :پٛسیذ ٜاست؛ جش ٘مطی س پٛد  ٚتار ٘یست ()./5
ّٕٞ)2ت اس تاد سحز ٔیطّثٓ ٌز تثزد خثز اس ٔٗ ت ٝرفیمی و ٝت ٝطزف چٕٗ است ()./5
) 3در عطك ،وسی لذْ ٟ٘ذ وِص جاٖ ٘یست تا جاٖ تٛدٖ ت ٝعطك در ،سأاٖ ٘یست ()./75
)4در ایٗ د ٚضٟز ،تٟٙا یه «سزپزی» سدیٓ)./25( .

16

در عثارت سیز« ،عاوفاٖ وعثۀ جالَ» چ ٝوسا٘ی ٞستٙذ  ٚت ٝچ ٝچیشی اعتزاف وزدٜا٘ذ؟
« عاوفاٖ وعثۀ جالِص ت ٝتمصیز عثادت ٔعتزف ؤ :ٝا عثذ٘انَ حكَّ عِثادته».

./5

ٔف ْٟٛوّّیِ تیت سیز چیست؟
17

جأٝای وا٘ ٚطٛد غزق ت ٝخ ٖٛتٟز ٚطٗ

18

ّٔهاِطّعزای تٟار  ٚعارف لشٚیٙی در سزٚدٜٞای سیزٔ ،خاطة را ت ٝچ ٝأزی تٛصی ٝوزدٜا٘ذ؟
ضٙٔ ٛفجز ای دَ سٔا٘،ٝ

تذر آٖ جأ ٝو ًٙ٘ ٝتٗ  ٚوٓ اس وفٗ است

./5
./5

 ٚآٖ آتص خٛد ٟ٘فتٔ ٝپسٙذ

دال ،خٕٛضی چزا؟ چ ٛخُٓ ٘جٛضی چزا؟

تز ٖٚضذ اس پزد ٜراس ،ت ٛپزدٜپٛضی چزا؟

19

ٔمصٛد ِٔٛٛی اس «٘ی» ٘« ٚیستاٖ» چیست؟

./5

20

درن  ٚدریافت خٛد را اس عثارت سیز تٛٙیسیذ.

./5

«سٛدای عطك اس سیزوی جٟاٖ تٟتز ارسد  ٚدیٛاٍ٘ی عطك تز  ٕٝٞعمُٞا افش ٖٚآیذ.
22

ٔمصٛد ٘ٛیسٙذ ٜاس عثارت سیز چیست؟

./5

«أپزاتٛریٞای تشري ٔ ٓٞا٘ٙذ آدْٞای ثزٚتٕٙذٔ ،عٕٛالً اس سٛء ٞاضٕٔ ٝیٔیز٘ذ».
23

تا تٛجّ ٝتٛ٘ ٝضتۀ سیز ،چزا دوتز ضزیعتی ضاٌزد را ت« ٝجٛیٙذٜای تطٔ »ٝٙا٘ٙذ وزد ٜاست؟
«ضاٌزد تٛد وٕٞ ٝچ ٖٛجٛیٙذٜای تطٔ ٝٙیٌطت ٔ ٚیسٙجیذ  ٚتاالخزٔ ٜییافت  ٚسز ٔیسپزد؛ ٘ ٝتٝ
سٚر «حاضز  ٚغایة» ،تُ ت٘ ٝیزٚی ارادت  ٚوطص ایٕاٖ».

./5

