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الف)اتیات وعثارات زیرراته نثرروان تازگردانی کنیذ)6(.
 -1هىي واری تر سٌگت آیَ
 -2تْل گر تگیرًس تی وارّا
 -3ضید تَعثساهلل تطىست ٍتاذَیص رسیس. .
 -4تْاراى وِ ضاتاش ریسز سپْر
ٍ -5اًسوی رًجِ ضس اٍ را آرًگ
 -6پس از اهضای طَهار عطك زر تْجس ّا فرٍ رفتٌس.
 -7چٌسی تِ پای رفتن ٍ چٌسی تِ سر ضسم
 -8وسٍ چطوت ّویي تر زلف ٍ رٍیی است
 -9پرزُ ّایص پرزُ ّای ها زریس
 -11ضْسزروام هي ٍتَست ضرًگ
 -11هي تَ را چیسی آهَزم وِ از ایي هحي تاز رّی
 -12چَ ذسرٍ ضسی تٌسگی را تىَش
ب)واشه های مشخص شذه رامعنی نماییذ)1(.
ّ -13وچَ ًی زّری ٍ تریالی ًسیس

 -14تپَضٌس ٌّگام زذن زرای

 -15اٍ را ذَز التفات ًثَزی تِ صیس هي

 -16تیغَلِ را از ضاّراُ تاز ًطٌاسن

ج)درآمذهاوتاریخ ادتیات()2
 -17رٍییي تي تَزى اسفٌسیار تیاًگر وسام زهیٌِ ی حواسِ است؟
ًَ -18یسٌسگاى وتاب ّای زیر را هعیي وٌیس.
الف  :ذسرٍ ٍ ضیریي

ب  :الحیات

 " -19کشف المحجىب " از کیست و در چو زمینو ای است؟
 -21في هٌاظرُ ًرستیي تار تَسط  .................اتساع ضس ٍزیثاتریي هٌاظرات هعاصر از.......است.
ج)خودآزمایی()3
ً -21رستیي چارُ اًسیطی هرزم زر هماتل ضحان چِ تَز؟
 -22هاراى رٍی زٍش ضحان تیاًگر وسام ٍیصگی اٍ تَزًس؟
 -23جولِ ی هطَْر«اِىْ لَنْ یىُي لَىنْ زیيٌ فَىًََا احراراً فی زًیاون» ،تِ چِ هعٌاست؟
 -24ایي تیت ازحافظ«ًازپرٍرز تٌعّن ًثرزراُ تِ زٍست

عاضمی ضیَُ رًساى تالوص تاضس»تاوسام تیت زیرلراتت هعٌایی زارز؟

الف)چِ زارز جْاى جس زل ٍهْر یار

هگرتَزُ ّایی از پٌسارّا

ب)تِ ضازی ٍآسایص ٍذَاب ٍذَر

ًسارًس واری زل افگارّا

 -25زر هصراع«تگفت از گرزى ایي ٍام افىٌن زٍز» ،همصَز فرّاز از«ٍام» چیست؟
 -26تراترّای اهرٍزی افعال زیر را تٌَیسیس.
الف) آٍاز زاز:

ب) تاز رفتٌس:

ت)درک مطلة وآرایه هاونکات تالغی()6
 -31تاتَجِ تِ ضعرزیر تِ پرسص ّا پاسد زّیس.
«تپَییس وایي هْتر آّرهي است

جْاى آفریي را تِ زل زضوي است

تساى تی تْا ًاسساٍر پَست

پسیس آهس آٍای زضوي ز زٍست»

الف)تِ چِ زالیلی،واٍُ هرزم راتِ لیام ٍحروت فراهی ذَاًس.
ب)همصَزاز«تی تْا ًاسساٍارپَست»چیست؟
 -31زراتیات زیرهٌظَر ازلسوت ّای هطرص ضسُ راتٌَیسیس .
الف)تِ غٌچِ گَی وِ ازرٍی ذَیص پرزُ فىي

وِ هرغ زل ازفراق رذت پریطاى ضس.

ب)ًطَم یه زل ٍ یه رًگ تَ را

تا ًسازی زل اٍ از ذَى رًگ

 -32تاتَجِ تِ تیت زیرتِ سَاالت پاسد زّیس .
ساوي ضَز،تسیسم ٍهطتاق ترضسم»

«گفتن تثیٌوص هگرم زرزاضتیاق
الف)اهرٍزُ تِ جای «ساوي»چِ ولوِ ای تِ وار هی رٍز.؟
ب)ًمص زستَری ضوایر هطرص ضسُ راتٌَیسیس.
 -33زرتیت«پاترسرسثسُ تاتِ ذَاری ًٌْی

واى سثسُ زذان اللِ رٍیی رستِ است»

الف)هصراع اٍل چٌسجولِ است؟

ب)ایْام هصراع زٍم راتَضیح زّیس.
وِ زرپای ایي گل تَز ذارّا»

 -34تاتَجِ تِ تیت«فریة جْاى راهرَرزیٌْار
اهمصَز از «گل»ٍ«ذارّا»چیست؟
 -35زرتیت«زرّرطرف زذیل حَازث،وویي گْی است

زاى رٍعٌاى گسستِ زٍاًس سَارعور» آرایِ تطثیِ ٍوٌایِ را ًطاى زّیس.

 -36ضاعر زرهصراع «تازذن ًطاى سرفرازی ًگرفت»چِ چیسی را تِ هسال تطثیِ ورزُ است؟
 -37تاتَجِ تِ تیت«گَیٌس رٍی سرخ تَ،سعسی وِ زرزورز

اوسیرعطك ترهسن افتازٍزرضسم»تِ سَاالت پاسد زّیس. .
ب)اوسیرعطك چِ ترویة اضافی است؟

الف)رٍی سرذی وٌایِ از چیست؟
 -38زر تیت زیر چِ حسي تعلیلی تِ وار رفتِ است؟

زاى رٍ عٌاى گسستِ زٍاًس سَار عور

زر ّر طرف ز ذیل حَازث وویٌگْی است
 -39تیت زیر تیاًگر وسام ٍیصگی عطك است؟
تَسٌی ورزم ًساًستن ّوی

وس وطیسى تٌگ تر گرزز ووٌس

 – 41زر تیت زیر چِ تلویحی تِ وار رفتِ است؟
ّر وسی واٍ زٍر هاًس از اصل ذَیص

تاز جَیس رٍزگار ٍصل ذَیص

-41هصراع " بگفت آشفتو از مو دور بهتر " بو کدام باور قدیمی اشاره دارد؟
ث)حفظ شعر()2
 -42تیت ّای زیر را واهل وٌیس.
لة ٍ زًساى ّ....وِ ......گَیس

هگر از  .....زٍزخ تَزش رٍی .....

 -43جای ذالی تیت زیر را تا ٍاشُ ی هٌاسة واهل وٌیس.
تی عور ......هي ٍایي تس ..............

رٍز ......را وِ ًْس زر...........

.هَفك ٍ سرتلٌس تاضیس

