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 -1تا تًجٍ تٍ تیت زیر ،تٍ سًاالت تؼذی پاسخ دَیذ)1( .
(( دیذى رٍی تَ ظلن است ٍ ًذیذى هطکل است
چیذى ایي گل گٌاُ است ٍ ًچیذى هطکل است
تا ًگزدد جش تِ تَفیك ،صائة دستگیز
اس گل تعویز ،پای خَد کطیذى هطکل است))
الف :حريف قافیٍ در ایه اتیات کذامىذ؟

ب :کذام ياشٌ ،تخلض دارد؟

َ -2جاَای مظرع زیر را جذا کىیذ ي ػالمت مخظًص َر َجا را مؼیه کىیذ) 1 ( .
(( گَیٌذ هزا چَ ساد هادر ))
 -3کذام یک از تیت َای زیر  ،ومی تًاوذ مطلغ یک قظیذٌ تاشذ؟ چرا؟ ( ) 1
غالم ّوت آًن کِ دل تز اٍ ًٌْاد

الف :جْاى تز آب ًْادُ ست ٍ سًذگی تز تاد

آخز ای خفتِ سز اس خَاب جْالت تزدار

ب :خثزت ّست کِ هزغاى سحز هی گَیٌذ

 -4شؼر زیر در چٍ قالی سردٌ شذٌ است؟ وظام قافیٍ در ایه شؼر چگًوٍ است؟ ( ) 1
((ضٌیذُ ایذ کِ آسایص تشرگاى چیست؟
تِ کاخ دّز کِ آالیص است تٌیادش

تزای خاطز تیچارگاى ًیاسَدى
همین گطتي ٍ داهاى خَد ًیالَدى))

 -5تا تًجٍ تٍ سريدٌ ی زیر کٍ تخشی از یک مسمط تضمیىی است ،تٍ سًاالت دادٌ شذٌ پاسخ دَیذ) 1 (.
اضکن ضَد اس ّز هژُ چَى سیل رٍاًِ
(( تا کی تِ توٌای ٍصال تَ یگاًِ
ای تیز غوت را دل عطاق ًطاًِ
خَاّذ تِ سز آیذ ضة ّجزاى تَ یا ًِ؟
جوعی تِ تَ هطغَل ٍ تَ غایة س هیاًِ ))
الف :در ایه شؼر  ،کذام مظراع (( تىذ )) وامیذٌ می شًد؟
ب :تؼذاد رشتٍ َا در ایه وًع مسمط  ،تاتغ چیست؟
 -6شؼر زیر در قالة (( رتاػی )) سريدٌ شذٌ است یا (( ديتیتی ))؟ چرا؟ ( ) 1
(( جاهی است کِ عمل آفزیي هی سًذش
ایي کَسُ گز دّز چٌیي جام لطیف

صذ تَسِ س هْز تز جثیي هی سًذش
هی ساسد ٍ تاس تز سهیي هی سًذش ))

 -7شؼر زیر  ،در چٍ قالثی سريدٌ شذٌ است؟ چرا؟ ( ) 1
(( ًگزاى تا هي استادُ سحز /صثح هی خَاّذ اس هي  /کش هثارن دم اٍ آٍرم ایي لَم تِ جاى تاختِ را /تلکِ خثز ))
 -8در تیت زیرَ ،ریک از کلمات مشخض شذٌ  ،کذام یک از ارکان تشثیٍ است؟ ( ) 2
(( چَى آیٌِ  ،جاى ًمص تَ در دل تگزفتِ است

دل در سز سلف تَ فزٍ رفتِ چَ ضاًِ است))

 -9تشثیٍ تلیغ تٍ کار رفتٍ در تیت زیر را تٍ گًوٍ ای تٍ (( تشثیٍ غیر تلیغ )) تثذیل کىیذ کٍ َمٍ ی پایٍ َای
تشثیٍ در آن دیذٌ شًد) 2 ( .
(( هَج ّا خَاتیذُ اًذ ،آرام ٍ رام

طثل طَفاى اس ًَا افتادُ است ))

 -10تا تًجٍ تٍ تیت زیر تٍ سًاالت پاسخ دَیذ) 1/5 ( .
(( رخ گل را کِ عکس رٍی یار است

َّا هطاطِ  ،آب آییٌِ دار است ))

الف :در ایه تیت ،چٍ وًع (( تشثیٍ تلیغی )) دیذٌ می شًد؟
ب :ياشٌ ی (( مشاطٍ )) کذامیک از طرفیه تشثیٍ است ؟
ج :مشثٍ را در ايلیه تشثیٍ مًجًد در تیت مشخض کىیذ.
 -11تا تًجٍ تٍ تیت َای زیر ،تٍ سًاالت تؼذی پاسخ دَیذ) 2 ( .
(( ّوِ تٌذگاى هَی کزدًذ تاس

فزیگیس هطکیي کوٌذ دراس

تزیذ ٍ هیاى را تِ گیسَ تثست

تِ فٌذق گل ٍ ارغَاى را تخست

تِ آٍاس تز جاى افزاسیاب

تٌفزیذ تا ًزگس ٍ گل پز آب ))

الفَ :ر یک از کلمات مشخض شذٌ استؼارٌ از چٍ چیسَایی َستىذ؟
ب (( :گل )) در مظراع ديم تیت سًم ،چٍ وًع استؼارٌ ای است؟
-12تا تًجٍ تٍ دي تیت زیر  ،ياشٌ ی (( ترف )) در کذام یک تٍ طًرت استؼارٌ ی مظرحٍ تٍ کار رفتٍ؟ آن را مشخض
کىیذ ي دلیل خًد را تىًیسیذ) 1/5 ( .
ًطایذ چَ تلثل تواضای تاغ

الف :هزا تزف تاریذُ تز پز ساغ
بّ :زگش کسی ًذیذ تذیي ساى ًطاى تزف

گَیی کِ لموِ ای است سهیي در دّاى تزف

-13تا تًجٍ تٍ دي تیت زیر ،تٍ سًاالت تؼذی پاسخ دَیذ) 2 ( .
ّ :1ز کَ ًکاضت هْز ٍ س خَتی گلی ًچیذ در رّگذار تار ًگْثاى اللِ تَد
 :2تاس اهطة ای ستارُ تاتاى ًیاهذی

تاس ای سپیذُ ضة ّجزاى ًیاهذی

الف :در کذام یک از تیت َای فًق ،استؼارٌ ی تٍ کار رفتٍ تلیغ تر ي مًثرتر است؟چرا؟
ب :استؼاراتی کٍ در تیت ديم تٍ کار رفتٍ اوذ ،مظرحٍ اوذ یا مکىیٍ؟ چرا؟
 -14در تیت زیر ،استؼارٌ َا ی مکىیٍ را مشخض کىیذ ي تا رکر دلیل مؼیه کىیذ آیا تشخیض َستىذ یا خیر؟ () 2
(( آیٌِ ات داًی چزا غواس ًیست

چَى کِ سًگار اس رخص هوتاس ًیست ))

