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 -1یکی از ٍیژگی ّبی خط تصَیری را ثٌَیسیذ)0/25 (.
 -2لذیوی تریي کتبثی کِ ثِ خط فبرسی اهرٍز در دسترس هی ثبشذ ثِ خط کیست؟( )0/25
 -3دیگر شبعراى رٍدکی را چرا ٍ چگًَِ ستَدُ اًذ؟() 0/5
 -4چرا کسبیی را پرچوذار ادثیبت شیعِ هی ًبهٌذ؟ ( ) 0/5
ً -5خستیي ترجوِ لرآى کرین کذام است؟ ایي ترجوِ ثِ چِ زثبًی است؟ () 0/5
 -6هْوتریي اثر دلیمی چِ ًبم دارد؟ ( ) 0/5
 -7هضوَى عوذُ شعر هعسی چیست؟ ()0/5
 -8در عصر ًبصرخسرٍ ،کذام شیَُ کالهی تسلط دارد؟ ( ) 0/25
 -9سیبست ًبهِ در چِ هَضَعی تبلیف شذُ است؟ًبم دیگر آى چیست؟ ()0/5
ً -10ثر دیٌی ثب کذام اثر شرٍع هی شَد؟ ( )0/25
 -11ثیت ((ّفت سبلن ثسَد سَ ٍ دّک /پس از آًن سِ سبل للعِ ًبی)) از کیست ٍ ثِ چِ هسئلِ ای اشبرُ
دارد؟ ( ) 1
 -12عوذُ شْرت جوبل الذیي عجذالرزاق ثِ سجت سرٍدى کذام شعر است؟هَضَع آى چیست؟ ( ) 1
 -13شیَُ ٍ سجک ًَیسٌذگی عیي المضبت چگًَِ است؟ ( )2
 -14سٌذثبدًبهِ را چِ کسی تحریر کردُ است؟اصل ایي اثر هتعلك ثِ کذام لَم است ٍ هَلف آى کیست؟ ( )2
 -15پبیِ اصلی اًذیشِ ّبی خیبهی  ،تبهل در چیست؟ () 1/25
 -16ایي ّوِ خَدستبیی ٍ جٌگ ٍ ستیس ثب دیگراى در شعر خبلبًی هجیي چیست؟ ( ) 1/25
 -17هَضَع ٍ هحتَای هختبرًبهِ چیست؟لبلت آى چیست؟ ()1/5
 -18غسل سعذی عوَهب چِ هضوًَی دارد؟ ( ) 1
 -19سرایٌذُ دٍ حوبسِ ایلیبد ٍ ادیسِ کیست ؟( ) 0/25
 -20کذام شْر ایتبلیب را هْذ ٍ رٍح رًسبًس داًستِ اًذ؟ ( )0/25
ً -21مبداى کذام پبدشبُ فراًسِ را ثسرگتریي ٌّرپرٍر جْبى داًستِ اًذ؟( ) 0/25
-22کذام شبعر ثسرگ آلوبًی شیفتِ حبفظ شیرازی ثَد؟( )0/25
 -23رئبلیسن جبٍدیی چیست ٍ هجتکر آى کذام ًَیسٌذُ است؟ ( ) 1/5
 -24گرٍُ ادثی هذاى چِ عمیذُ ای داشتٌذ ٍ افراد شبخص آى چِ کسبًی ثَدًذ؟ () 1/25
ً -25بم صبحت ایي آثبر را ثٌَیسیذ) 1/25 (.
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