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الف)اتیات ٍعثارات سیزراتِ ًثزرٍاى تاسگزداًی کٌیذ)6(.
ّز وِ تی رٍسی اعت رٍسػ زیز ؽس ) ( ./75

ّ-1زوِ جش هاّی س آتؼ عیز ؽس
ًْ -2اى گؾت

پزاگٌسُ ؽس ًام زیَاًگاى ) (./75

آییي فزساًگاى

وش وؾیسى تٌگ تز گززز ووٌس ) (./75

 -3تَعٌی وززم ًساًغتن ّوی
-4چَى ؽثٌن اٍفتازُ تسم پیؼ آفتاب

هْزم تِ جاى رعیس ٍ تِ عیَق تز ؽسم ) (./75

 -5رٍس فزاق را وِ ًْس زر ؽوار عوز)(./5
 -6اس غیزت ارازت لصس رجن آى هزز وزز(./5) .
 -7اٍ را ذَز التفات ًثَزی تِ صیس هي)(./5
 -8زرز پززُ ی غٌچِ را تاز تام )(./5
 -9ایي عزای تاس وٌین(./25 ) .
 – 10ؽید تا وغی ذلمی تىزز زر هیاى هجلظ(./25 ) .
 -11پا تز عز عثشُ تا تِ ذَاری ًٌْی ) (./25
 -12عپززیس زل ّا تِ گفتار اٍی ) (./25

ب)ٍاصُ ّای هطخص ضذُ راهعٌی ًواییذ)1(.
 -13چغشی ٍ صعَُ ای ًیش تز رٍی آب هی رٍز.

 -15تْل گز تگیزًس تیىارّا

 -15اس زیسُ گز عزؽه چَ تاراى چىس رٍاعت

-16تِ اعتحىام واخ پَؽالی جثاراى تِ عرزُ ًوی ًگزز.

ج)درآهذّاٍتاریخ ادتیات()2
 -17هَلف تذوزُ االٍلیا ٍ ...........................هَلف تذوزُ ی لثاب االلثاب ..................................اعت.
-18تَصیف سیز وسام ؽاعز را هعزفی هی وٌس؟
«ستاى اٍ چاالن ٍ تیاًؼ گزم اعت .اسگفتار عازُ رٍساًِ هززم ٍ تعثیزات آى ّا تِ ؽیَُ ٌّزهٌساًِ تْزُ جغتِ اعتٍ .ی هتَفا تِ عال
.ُ1304ػ اعت»
-19ووال«ؽعزعاؽماًِ» زرآثار وسام ؽاعز ،ذَزًوایی هی وٌس.
 -20اثز هؾَْر اتَالحغي علی تي عثواى جالتی ّجَیزی چِ ًام زارز؟ ٍ تِ چِ جْت ارسؽوٌس اعت؟
 -21هٌاظزُ تِ اتتىار چِ وغی ایجاز ؽس؟ ٍ اعتازاًِ تزیي ًوًَِ ّای هعاصز هٌاظزُ اس آى ویغت؟

د)خَدآسهایی()3
 -22ؽاعززرهصزاع«تاسذن ًؾاى عزفزاسی ًگزفت»چِ ارتثاطی هیاى سذن ٍ ًؾاى ایجازوززُ اعت؟
 -23ایي تیت اسحافظ« ًاس پزٍرز تٌعّن ًثزز راُ تِ زٍعت

عاؽمی ؽیَُ رًساى تالوؼ تاؽس» تاوسام تیت سیز لزاتت

هعٌایی زارز؟
الف)چِ زارز جْاى جش زل ٍ هْز یار

هگزتَزُ ّایی اس پٌسارّا

ب)تِ ؽازی ٍآعایؼ ٍ ذَاب ٍذَر

ًسارًس واری زل افگارّا

-24زرهصزاع« اس زر زرآهسی ٍهي اس ذَز تِ زر ؽسم» لغوت هؾرص یعٌی چِ؟
 -25هفَْم جولِ ی

ایي گواى زر حك ذَیؼ تزم تْتز

 -26هٌظَر اس ؽاتاػ تْاری زر هصزاع هماتل چیغت؟

یعٌی چِ؟
تْاراى وِ ؽاتاػ ریشز عپْز

 -27هٌظَر اس ٍاصُ ّای هؾرص ؽسُ زر عثارت سیز چیغت؟
زیؾة اًغاًیت عویك چٌیي پؾتَاًِ ّایی ًساؽت ٍ اهؾة وْي تزیي رؽتِ وَُ ّایی وِ حافظ هزس اًغاًیت اًس زر ایي
تاریىشار صف وؾیسُ اًس.

ّـ)درک هطلة ٍآرایِ ّاٍ ًکات تالغی()6
پیاپی تىؼ جام عزگزم تاػ

 -28ایْام را زر هصزاع هماتل تَضیح زّیس.

وِ زر پای ایي گل تَز ذارّا»

-29تاتَجِ تِ تیت«فزیة جْاى را هرَر سیٌْار
همصَز اس «گل» ٍ«ذارّا» چیغت؟

جفت تسحاالى ٍذَػ حاالى ؽسم» تسحاالى ٍ ذَؽحاالى چِ

-30تا تَجِ تِ تیت«هي تِ ّزجوعیّتی ًاالى ؽسم
وغاًی ّغتٌس؟

ساى رٍ عٌاى گغغتِ زٍاًس عَار عوز» تِ وسام ٍیضگی اًغاى

-31زرتیت«زر ّزطزف سذیل حَازث،وویي گْی اعت
اؽارُ زارز؟
 -32زر تیت <<هازر عٌگ زلت تا سًسُ اعت
الف)تؾثیِ

ؽْس زر وام هي ٍ تَعت ؽزًگ >>وسام آرایِ ًیغت؟

ب)وٌایِ

ز)حغي تعلیل

ج)هجاس

-33زر تیت «عؾك زریایی وزاًِ ًاپسیس وی تَاى وززى ؽٌا ای َّؽوٌس» وسام ذصَصیت عؾك را ًؾاى هی زّس.
-34تاتَجِ تِ تیت«گَیٌس رٍی عزخ تَ ،ععسی وِ سرز وزز
الف)وسام زٍ ٍاصُ جٌاط زارًس؟

اوغیزعؾك تزهغن افتاز ٍسر ؽسم»تِ عَاالت پاعد زّیس.
ب) ععسی وسام ذاصیت عؾك را تیاى هی وٌس؟

 -35تا تَجِ تِ هصزاع << تَ هَ هی تیٌی ٍ هجٌَى \چِ اعتزاضی تِ عیة جَ زارز؟
 -36هصزاع << تا وی هی صثَح ٍ ؽىز ذَاب تاهساز >> تِ چِ ًَع اس سًسگی اؽارُ زارز؟
-37تاتَجِ تِ تیت«تساى تی تْا ًاعشاٍر پَعت

پسیسآهس آٍای زؽوي سزٍعت»

پزچن واٍُ چِ تاثیزی تز جاهعِ زاؽتِ اعت؟
-38زرهصزاع«جْاى آفزیي را تِ زل زؽوي اعت» فززٍعی ضحان را تا چِ صفتی هعزفی هی وٌس؟

ی)حفظ ضعز()2
 -39گَؽن تِ  ......تا وِ  .....هی زّس سزٍعت
 -40حافظ عري تگَی وِ تز صفحِ ی جْاى
............................................... -41

...........تیاهس ٍ هي  .........ؽسم
............................................................
تاسآ وِ ریرت تی گل رٍیت تْار عوز

الف)اتیات ٍعثارات سیزراتِ ًثزرٍاى تاسگزداًی کٌیذ)6(.
-1تٌْا هاّی دریای حق (عاضق) است کِ اس غَطِ خَردى در دریای عطق ٍ هعزفت سیز ًوی ضَد ّ.زکس اس عطق تی تْزُ تاضذ
رٍسگارش تثاُ ٍ تیَْدُ هی ضَد.

./75

 -2راُ ٍ رسن داًایاى اس تیي رفت طزفذاراى ضحاک ّوِ جا ضْزت پیذا کزدًذ.

./75

 -3تزای رّایی اس عطق سزکطی کزدم در حالی کِ ًوی داًستن تالش تزای فزار اس کوٌذعطق تیطتز گزفتار هی کٌذ.

./75

-4هاًٌذ قطزُ ی ضثٌوی کِ جلَ آفتاب قزار تگیزد داضتن ًاتَد هی ضذم کِ تِ جاًن اثز کزد ٍ ارسش ٍ هقام پیذا کزدم.

./75

 -5چِ کسی رٍسگار جذایی را جشیی اس عوز حساب هی کٌذ؟

./5

 -6اس ضذت هحثت ٍ ارادتی کِ داضت خَاست آى هزد را دٍر کٌذ.

./5

 -7خَد اٍ تَجْی تِ جذب هي ًذاضت.

./5

 -8تاد تاهذادی غٌچِ را ضکَفا کٌذ.

./5

 -9ایي خاًِ را خزاب کٌین.

./25

 – 10ضیخ در آى هجلس تا کسی هشاحی کزد.

./25

 -11آگاُ تاش کِ تز رٍی سثشُ هغزٍراًِ حزکت ًکٌی.

./25

 -12اسیز گفتار اٍ ضذُ ایذ  .یا گفتارش را تاٍر ًوَدُ ایذ.

./25

ب)ٍاصُ ّای هطخص ضذُ راهعٌی ًواییذ)1(.
 -13قَرتاغِ
 -15اضک

 -15رّاکي
 -16ریطخٌذ

ج)درآهذّاٍتاریخ ادتیات()2
 -17عطارًیطاتَری

سذیذ الذیي هحوذ عَفی

./5

 -18ایزج هیزسا

./25

 -19هَلَی یا حافظ (یک هَرد )

./25

 -20کطف الوحجَب
 -21اسذی تَسی

قذیویتزیي ٍ هعتثزتزیي کتاب فارسی در تصَف (یک هَرد)
پزٍیي اعتصاهی

./5
./5

د)خَدآسهایی()3
 -22سخن را تِ ًطاى تطثیِ کزدُ است.

./5

 -23تیت (ب)

./5

-24اس خَد تی خَد ضذم (اس َّش رفتن)

./5

ً -25سثت تِ خَدم تذگواى ضَم ( خَدم را هتْن گزداًن )

./5

 -26تاراى تْاری

./5

 -27دیطة  :غزٍب ٍ ضة تاسَعا

./5

اهطة :غزٍب ٍ ضة عاضَرا

ّـ)درک هطلة ٍآرایِ ّاٍ ًکات تالغی()6
 -28هست عطق تاش ٍ هطغَل تاش
 -29گل  :سیثایی ٍ لذایذ دًیَی

./5
خار  :سختی ٍ هطکالت دًیَی

 -30خَش حاالى  :عاضقاى ٍ تْزُ هٌذاى اس عطق

./5

تذحاالى ً :اعاضقاى ٍ تی تْزگاى اس عطق

./5

-31کَتاّی ٍ سٍدگذر تَدى عوز اًساى

./5

 -32د :حسي تعلیل

./5

-33تی اًتْا تَدى عطق /غیز قاتل درک تَد عطق تا استذالل عقلی ( یک هَرد)

./5

-34

ب) اثزتخطی هثثت تزاًساى

الف) سر  /سرد

./5

 -35عیة جَ را هادی ٍ ظاّزتیي هی داًذ.

./5

 -36سًذگی هادی ٍ غیز الْی

./5

-37صف دٍست اس دضوي جذا ضذ.

./5

 -38اٍ را دضوي خذا هی داًذ.

./5

ی)حفظ ضعز()2
 -39راُ

خثز

صاحة خثز

1

تی خثز

./5

-40ایي ًقص هاًذ اس قلوت یادگار عوز

./5

 -41ای خزم اس فزٍغ رخت اللِ سار عوز

پیزٍس ٍ ضادکام تاضیذ سًذُ دل

