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 )1دس تيت صيش ٍاطُ ّاي قافيه و رديف سا هطخع كٌيذ )0/ 5 ( :
اهشٍص ًِ آؼاص ٍ ًِ اًدام خْاى است

اي تس ؼن ٍ ضادي كِ پص پشدُ ًْاى است

ٍ ) 2اطُ ي« فزستاد»چٌذ ٍاج داسد ؟ ّداي آخش آى سا تا عالهت خاظ خَد تٌَيسيذ )0/5 ( .
 ) 3تجذيذ مطلع دس لػيذُ چيست؟ ()0/5
ّ)4داّاي هػشاع صيشاهطخع كٌيذ.سپس عالهت ّاي خاظ ّشيك ساتٌَيسيذ)1(.
تا كٌن خاى اصسشسؼثت فذاي ًام دٍست
-5تفاٍت هحتَايي ؼضل ّاي سٌتي ساتاؼضل ّاي پس اصهطشٍطِ تٌَيسيذ)0/5(.
-6لذيوي تشيي تشكية تٌذ اصٍ.....................لذيوي تشيي تشخيع تٌذ اص..........................هي تاضذ)0/5(.
 ) 7ؼضل ّاي ّن ٍصى تا لافيِ ّاي هتفاٍت كِ يك تيت يکساى هػشّعي آى ّا سا تِ ّن هي پيًَذد
ً ........ام داسد)0/5 ( .
 ) 8هٌاسة تشيي لالة تشاي تياى داستان ها و مطالب طوالنی چيست؟ چشا ؟ ( )0/5
 ) 9سايح تشيي لالة ضعشي دس ًضد روستائيان خَش رٍق ٍ خَش لْدِ چيست؟( )0/5
 ) 10دسٍى هايِ مسمـّط تمشيثا ّواًٌذ ………… ٍ تٌياًگزاس آى ………… است )0/5 ( .
) 11لالة چْاسپاسُ تا چِ ّذفي سٍاج يافت؟ ()0/5
 ) 12اّويت مستشاد چيست؟ چشا ؟ ( )0/5
 )13عوذُ تشيي دسٍى هايِ ّاي ضعش نيمايی چيست؟ ( )0/5

«تياى»(ً13وشُ)
 )14دس تيت صيش پايِ ّاي تشبيه سا هعيي كٌيذ )1( :
تَ تِ ّش ضـشب كِ خَاّي تضى ٍ تٌَاصم

ّوچَ چٌگن سش تسلين ٍ اسادت دس پيص

 )15تا ٍخِ ضثِ (سياهی) تطثيِ تساصيذ ٍ طشفيي تطثيِ سا دس آى ًطاى دّيذ )1( .
 )16دس تيت ( لثت تا دس لطافت اللِ ي سيشاب سا هاًذ) مشبه به كذام است ؟( )0/5
 )17دٍ تطثيِ تليػ ( اضافي ٍ ؼيشاضافي ) تساصيذ كِ ( تعليم ) هطثِ آى تاضذ )1( .

 )18دس عثاست صيش تطثيِ سا تياتيذ ٍ تعييي كٌيذ كِ كذام يك اص پايِ ّاي تطثيِ حذف ضذُ است ؟ ()1
ٍصسا تش هثال اطثااًذ
 )19تطثيْي تساصيذ كِ هطثِ آى ٍاطُ ي (عشق) تاضذ ٍ ادات تطثيِ اص آى حزف ضذُ تاضذ ؟ ()0/5
 )20دس تيت صيش يك تشبيه ساده و يك تشبيه بليػ هطخع كٌيذ)1( .
گزضت سٍصگاساى تيي كِ دٍساى ضثاب ها

دس ايي سيالب ؼن دستِ ي گلي ضاداب سا هاًذ

 )21تا ادات تطثيِ (گويی) يك تطثيِ تساصيذ )0/5( .
 )22دس تيت صيش يك استعـاسُ مصـّزحه پيذا كٌـيذ  .آى سا تِ تطثيِ تثـذيل ًواييذ ٍ تواهي پايـِ ّاي تطثيِ
آى ساركش كٌيذ )1( :

تاغ هشا چِ حاخت سشٍ ٍ غٌَتش است

كوتش است
)23دس تيت صيش ّش يك اص كلوات هطخع ضذُ استعاره اص چيست )0/5( :
هشا بزف تاسيذُ تش پز ساغ

ًطايذ چَ تلثل تواضاي تاغ

 )24كذام آسايِ استعاسُ اص تميِ سيباتز بليػ تز و هنزي تز است ؟ ( )0/5

ضوطاد خاًِ پشٍس هي اص كِ

 )25تا تَخِ تِ تيت ( گاُ تٌْايي غَستص سا تِ پس پٌدشُ هي چسثاًيذ)
الف) چِ نوع استعاسُ اي تِ كاس سفتِ است ؟( )0/25
ب) دس ّواى استعاسُ مشبه ٍ مشبه به سا هطخع كٌيذ)0/25 (.
 )26دس تيت صيش يك تشخيص پيذا كٌيذ ٍ تَضيح دّيذ چشا تِ آى تطخيع هي گَيٌذ )0/5( :
اي ًسين سحـش آساهگِ ياس كداست

هٌضل آى هِ عاضك كص عياس كداست

 )27تا ٍاطُ ي ( سشٍ ) استعاسُ ي مصـّزحه تساصيذ )0/5( .
 )28دس تيت صيش كذام ٍاطُ حقيقت ٍ كذام مجاس است ؟ قزينه ي هداص سا ًطاى دّيذ )0/5( :
هساتمات كطتي دِّ فدش دس ايشاى تشگضاس ضذ ٍ ايشاى تِ همام اٍل سسيذ
 )29دس هػشاع ّاي صيش ،هداصّاي هطخع ضذُ استعاسُ اص چيست )0/5( :
الف) اال اي تاد ضثگيشي تگَ آى ماه مجلس سا

ب) يکي درخت گل اًذس هياى خاًِ هاست

ٍ )30اطُ ي ( خورشيذ ) سا تِ غَست هداص ٍ استعاسُ تِ كاس تثشيذ )0/5( .
 )31دس عثاسات صيش مجاسّا سا هطخع كشدًَُ ،ع عالقه ي هداصّا سا تٌَيسيذ )1/5( :
الف) دست دس حلمِ ي آى صلف دٍ تا ًتَاى صد
ج) ديذم كِ ًفسن دس ًوي گيشد

ب) تَ هشد صتاى ًيستي گَش تاش

