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هؼٌای ٍاصُ ()1/5
در ّز خولِ ،فقط هؼٌای ٍاصُای را کِ خطکطی ضذُ است ،هطخّع کٌیذ.
 -1در آى سیوابگَى اهَاج لزساى ،خیال تاسُای در خَاب هیدیذ
 -2سزًطتز ػطق تز رگ رٍح سدًذ ،یک قطزُ فزٍچکیذ ٍ ًاهص دل ضذ
 -3چَى رایت ػطق آى خْاًگیز ،ضذ چَى هِ لیلی آسواىگیز
 -4اس فزط ّیداى لُکِّ هیدٍیذم.
ّ -5ز ًفس آٍاس ػطق هیرسذ اس چپ ٍ راست ،ها تِ فلک هیرٍین ػشم تواضا کِ راست
 -6در پیاش القػِّ در آى هزغشار ،رفت تز ایي قاػذُ رٍسی سِ چار

اهالی ٍاصُ ()1/5
در ّز سؤال ،اهالی یک ٍاصُ ًادرست است .آى را تیاتیذ ٍ اغالح کٌیذ.
 -7تزٍ ضیز درًّذُ تاش ای دقل ،هیٌذاس خَد را چَ رٍتاُ ضل
 -8تِ ًام چاضٌیتخص ستاىّاّ ،الٍتسٌح هؼٌی در تیاىّا
 -9خوغکٌٌذُ اسداد :تطزّع ٍ ػزفاى ،ػطق ٍ سًذگی ػولی ،ضَریذگی ٍ ػقل.
دستَر (ً 4وزُ)
ًقص دستَری کلوات هطخّعضذُ را تٌَیسیذ.
 -10تزای هي قػِّّای ضیزیٌی هیگفت.
 -11تِ حزظ ار ضزتتی خَردم هگیز اس هي کِ تذ کزدم.
 -12آسواى هیخٌذیذ ٍ درختاى تشرگ اس ضکَفِ سفیذ تَدًذ.
 -13هسلواًاى ،هسلواًاى ،تِ پا خیشیذ.
 -14سؼذی ،ضاػز تشرگ ادتیات فارسی ،سزایٌذُ تَستاى است.
1

 -15کٌار ًام تَ لٌگز گزفت کطتی ػطق.
 -16ای ػطق! ای ّوِ استؼارُّا تا تَ!
 -17کالم ٌّزهٌذاًِ ،اقٌاعکٌٌذُ ٍ پذیزفتٌی است.
آرایِّای ادتی (ً 3وزُ)
در ّز ًوًَِ ،تا تَخِّ تِ کلوات هطخّعضذًُ ،ام آرایِ هزتثط را تٌَیسیذ.
 -18ضغال ًگَىتخت را ضیز خَرد ،تواًذ آًچِ رٍتاُ اس آى سیز خَرد
 -19تگیز ای خَاى دست درٍیص پیز ًِ ،خَد را تیفکي کِ دستن تگیز
 -20تِ تزاًِّای ضیزیي تِ تْاًِّای سرّیي ،تکطیذ سَی خاًِ هِ خَب خَشلقا را
ّ -21ز ًفس آٍاس ػطق هیرسذ اس چپ ٍ راست ،ها تِ فلک هیرٍین ػشم تواضا کِ راست
-22ایي سؼذی ّوذم ٍ ضَّز ٍ غنگسار اٍ تَد.
-23

اس لحاظ آضٌایی تا ادتیات سؼذی تزای هي تِ هٌشلِ ضیز آغَس تَد.

حفع ضؼز (ً 2وزُ)
هػزاعّای خَاستِضذُ را تکویل کٌیذ.
-24سیي ّوزّاى سست ػٌاغز دلن گزفت
-25

........................................................................

 -26ای آفتاب حسي تزٍى آ دهی س اتز
-27

..................................................................
آى آضکار غٌؼت پٌْاًن آرسٍست

...................................................................

.......................................................................
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کش دیَ ٍ دد هلَلن ٍ اًساًن آرسٍست

درک هطلة (ً 4وزُ)
تا تَخِّ تِ ّز هتي ،تِ سؤاالت هطزحضذُ پاسخ دّیذ.
"اگز یک لحظِ اهطة دیز خٌثذ ،سپیذُدم خْاى در خَى ًطیٌذ
تِ آتصّای تزک ٍ خَى تاسیک ،س رٍد سٌذ تا خیحَى ًطیٌذ
تِ خًَاب ضفق در داهي ضام ،تِ خَى آلَدُ ایزاى کْي دیذ
در آى دریای خَى در قزظ خَرضیذ ،غزٍب آفتاب خَیطتي دیذ"
 -28قالة ضؼز چیست؟
-29هٌظَر اس تاسیک کیست؟
 -30دریای خَى استؼارُ اس چیست؟
 -31هقػَد اس رٍد سٌذ تا رٍد خیحَى کداست؟
"گزچِ س ضزاب ػطق هستن ،ػاضقتز اس ایي کٌن کِ ّستن
اس ػوز هي آًچِ ّست تز خای ،تستاى ٍ تِ ػوز لیلی افشای
هیداضت پذر تِ سَی اٍ گَش ،کایي قػِّ ضٌیذ گطت خاهَش
داًست کِ دل اسیز دارد ،دردی ًِ دٍاپذیز دارد"
-32

قالة ضؼز چیست؟

-33

ضاػز ضؼز کیست؟

-34

هٌظَر اس ایي قػِّ چیست؟

-35

خَاستِ ػاضق حقیقی چیست؟

هؼٌی ٍ هفَْم ًثز (ً 2وزُ)
خوالت سیز را تِ ًثز رٍاى ٍ اهزٍسی تزگزداًیذ.
-36

اهیز ضثگیز تزًطست ٍ تِ کزاى رٍد ّیزهٌذ رفت.

-37

ًاهِّا تِ تَقیغ هؤکّذ گطت.
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-38

سٍد تاضذ کِ ایي پسز تَ آتص در سَختگاى ػالن سًذ.

-39

خولگی هالئکِ را در آى حالت اًگطت تؼدّة در دًذاى تحیّز تواًذ.

هؼٌی ٍ هفَْم ًظن (ً 2وزُ)
اتیات سیز را تِ ًثز رٍاى ٍ اهزٍسی تزگزداًیذ.
 -40اس ضثٌن ػطق خاک آدم گل ضذ ،غذ فتٌِ ٍ ضَر در خْاى حاغل ضذ

 -41هیگفت گزفتِ حلقِ در تز ،کاهزٍس هٌن چَ حلقِ تز در

-42خَد س فلک تزتزین ٍس هلک افشٍىتزین ،سیي دٍ چزا ًگذرین هٌشل ها کثزیاست

 -43سًخذاى فزٍ تزد چٌذی تِ خیة ،کِ تخطٌذُ رٍسی فزستذ س غیة

مهدی شیخپور

4

5

6

7

