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مرابوساالتفیدر
( هرمن 2) راتیخبدایتا

1. دینک رپ بسانم اراباوژناگ خیلا یاهاج
. تسا ......................... تفل هزات نیماضم راگدنوادخ ( فلا

. دربراک هب قیاقح نایب ..........................اررد باتک ویشۀ دوخ « سنا اال تاحفن » باتک رد یماج ب)
. تسا هنافراع کولس و ریس یقارع ....................... باتک عوضوم پ)

. تسا ........................... ترامع سیسأت ینادمه نیدلا دیشر هجاوخ مهم تامادقا ت)زا
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2. دیسیونب ار ریز تارابع یتسردان ای یتسرد
( ). دندرک لیدبت هزات نیماضم ارهب نهک الت یثمت و تاعوضوم یوفص رودۀ نارعاش ( فلا

( ). تسا هداس یاه  نومضم یریگراک هب لدیب رعش ۀ دمع یاه یوژیگ ب)زا
( دوب.( دیلقت زا ییاهر یارب نارعاش یشیدنا هراچ ۀ جیتن عوقو بتکم یرعش نایرج پ)

( ). دنداد ناشن یهجوت مک یناریا نارعاش هب دنه ناهاشداپ ت)

1

( هرمن ی(2 سانش کبس
3. دینک لصو «ب» شخب ناگدنسیون ای نارعاش هب »هب فلا » شخب راثآ زا کی ره

بفلا
تایحلا نیع .1

ریّسلا بیبح .2
یسابع عماج .3
همان سابع .4

ریم دناوخ
ینیوزق دیحو
ییاهب خیش
یفشاک ظعاو

1

4. دیسیونب ار کبس مان یوژیگ ره لباقم
............................ کبس دراد یرتشیب جاور یبرع تارابع و ثیداحا و تایآ زا هدافتسا ( فلا

.................................. کبس دبای یم جاور هداس بولسا ب)
0/5

؟5 تسا یناسارخ کبس هب طوبرم ( ییاتسدرخ – ییارگ (مغ کنامک لخاد یاه یوژیگ زا 0/5کیمادک
( هرمن 6) رعش یقیسوم

6__UU(ب _U__( فلا . دیسیونب ار وربور ییاجه یاه  هناشن یاه اوژه 0/5نزو
دیسیونب7 ارنآ یوژیگ ود تسا ( یرود ) یتخلود ناسمه نزو یاراد ریز یاه  هدورس زا کی مادک

دشاب هتفر داهرف نیریش باوخ هب ایوگ دماین نوتسیب زا هشیت یادص بشید ( فلا
یرتشم دیک و هام دصق و ریت قافن زو یربنچ خرچ زا ناغف ناناملسم ب)یا

1

دیسیونب8 ار کی ره ییاجه یاه  هناشن اوژهو نزو سپس ، دینک ییاجه عیطقت ار ریز تیب
هدش اناوت وت زا فیعض کاخ هدش ادیپ زوت یتسه همه یا

2/5

دینک9 صخشم ار نآ ییاجه یاه  هناشن و دیسیونب ارنآ بسانم نزو ریز اوژناگ زا کی ره یارب
اوژهاوژه ییاجهنزو یاه  هناشن

نامسآ
یناتسلگ

1

نزو10 - هیاپ اوژه- نزو - ناسمه ییاوآ یاه هیاپ . دیهد رارق کنامک ورد دینک باختنا ار بسانم بیکرت اوژهای
( ). دنیوگ یم یضورع ناکرا ای ییاوآ یاه هیاپ مظنم شنیچ لصاح )هب فلا

( ). میروآ یم تسد ارهب ییاوآ یاه هیاپ زرم اه گنرد نیا قیرط ب)زا
( دوش.( یم هتفگ ییاوآ یاه هیاپ یاه  لداعم پ)هب

( ). دنیوگ گنهامه و یرارکت ییاوآ یاه هیاپ الًاحهب طصا ت)

2

(6) یسانش ییابیز
11. دینک یسررب هدش صخشم اوۀژ اررد یزاجم و یقیقح یانعم

ار کاخ نامیا و دیشخب ناج هک نآ ار کاپ نیرفآ ناج نیرفآ
0/5
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دشاب12 « هناخدور » هب»نآ هبشم هک« دیزاسب یا هدرتسگ 0/5هیبشت
13( دروم 2). دیسیونب ار کی ره موهفم و دیبایب اهار هیانک ریز یاه  هدورس رد

کاخ رد فخهت مشاب هک هگنآ تفگب کاپ ینک یک شرهمز لد اتفگب ( فلا
مدش رگد ناهج هب ناهج نیا زک ییوگ مدش ردب دوخ زا نم و یدمآرد رد ب)زا

1

تسا14 صیخشت ریز یاه  هنومن زا کی مادک رد اه هراعتسا
ینک یم ام لد رد نوخ ارچ نادنخ ۀ چنغ ب)یا زومایب هناورپ ز قشع رحس غرم )یا فلا

0/5

15. دیربب راکب یقیقح ریغ یانعم »اررد تسد 0/5اوژه«
16. دیسیونب و دیبایب )ار هیانک ، هیبشت ، زاجم ) ریز یاه  عارصم رد

حایلا هیرگ زا منز یم بآ رب یشقن ( فلا
مور هک هانپ هب بملا هتخیر یرمق ب)

قارف زا هحرش هحرش مهاوخ هنیس پ)

/75
0

دینک17 هدرتسگ هیبشت هب لیدبت ارنآ سپس و هدرک صخشم ار هدرشف هیبشت ریز نتم رد
« دسرن ای دسر مصخ هب هنابز هگنآ سپ دتفا مشخ دنوادخ رد لوا مشخ شتآ »

/75
0

تشادن18 ندش ایرد ۀ رهز غیرد اما دوبک خزرب نآ رد دور دوب رایسب . دیهد خساپ اه شسرپ هب تیب هب هجوت اب
. دیبایب هراعتسا کی ( فلا

. دینک لیدبت هدرتسگ هیبشت ارهب هراعتسا ب)
. دیسیونب ار نآ ییانک موهفم و دیبایب هیانک کی پ)

0/5
0/5
0/5

( هرمن 4) رثن و مظن لیلحت و دقن
19. دیهد خساپ اه شسرپ هب ریز لزغ هب هجوت اب

تسود ناجای ی ادف زعیتز ناج رازه تسود ای ناهج یزا دوصقم اغیت وت ارم
تسود شآیناای دهع دنکن هکیدامی ملد غرم تفرگ تفلا وت ماد هب نانچ

تسود ای ناهد نآ زا تس دبیعا خلت باوج وخیش ی ناگدنز یوتابیدهن اضر ارم
. دیبایب « ینابز » یوژیگ )ود فلا

. دیبایب « یبدا » یوژیگ ب)ود
. دینک لیلحت « یرکف » رظن ارزا لزغ پ)

0/5
0/5

1
ام»20 میناتسب و غاب نیا لگ وراخ ولاۀ هدادمیا تریح راوید رب هنییآ نوچ تشپ » تیب رد

. دیسیونب رعش نیا اررد بئاص رعش یاه یوژیگ زا یوژیگ )ود فلا
. دینک لیلحت یسانش ییابیز رظنم ارزا تیب ب)

. دیسیونب ار رعش نزو پ)

0/5
0/5

داب ناتروای ادخ / ینابرق : حارط
تارمن عمج

20
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 1 نادرستت(                         درست  پ( نادرست                     ب( درست                  الف(  2

 نمره( 2ی )سبک شناس

 1 ینيقزو ديوح. 4        يی      بها خيش.   3              ريخواند م.  2           واعظ کاشفی      .1 3

 5/0 عراقیسبک ب( هندی                           الف( سبک  4

 5/0 خردستايی 5

 نمره( 6موسيقی شعر )
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 1 (_  _ _Uمفاعلين        )                                  (_  _ U _فاعالتن        ) 9

 2 های آوايی همسان(  )پايه( ت                )وزن واژه(          پ( )پايه يا رکن(                           ب( )وزن(                         الف(  10

 (6زيبايی شناسی )

 5/0 ب( انسان                   الف ( گل خشک    11

 5/0 عمر مانند رودخانه در گذر است 12

 1 ن()کنايه از مرد  به جهان دگر شدم، )کنايه از مردن( ته در خاکخف ،)کنايه از فراموش کردن(کنی  پاکدل زمهرش  13

 5/0 مرغ  ( ایالف 14

 5/0 دست باالی دست بسيار است 15

 75/0 مجازپ( تشبيه                   ب( کار بيهوده کنايه              الف(  16

 75/0 خشم مانند آتش سوزنده است 17

 5/1 يا شدن به معنی اتحاددرپ(                            مردم مانند رود در حرکت بودندب(         رود  يا  برزخ کبود         الف(  18

 نمره( 4نقد و تحليل نظم و نثر )

 به کارگيری واژه عربی بسيار )غايت(     واژه ها ساده هستند –الف( کاربرد واژه فارسی )دوست(  19
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 جواب تلخ حس آميزی    -کند   مرغ دلم ياد نمی تشخيص 

 پ( عاشق تسليم محض در برابر معشوق است عشق فراوان همه وجودش را فرا گرفته
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 اغ بستان(ب-تشبيه )پشت چون آينه(        مراعات )خار گلب( 
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