
 قسدتستاى ٍحذت س-ج ضطن                                                                   یا حق                         ام ًٍام خاًَادگی:                                                            ً   

 2۲/10/۶۲تاریخ:     ادب زیثاتریي ٍاشُ دًیاست                                                                                                     آزهَى تخَاًین ٍتٌَیسین   

 تاریخ ادتیاتالف(   

 ّریل ازآثارزیرهرتَط تِ مذام ضاعریاًَیسٌذُ مطَرهاى است؟-1

 (       )            حنن ٍ اهثال )                               (هسعَدی تاریخ یا تیْقی تاریخ مالغ ّا ٍسٌجاب)                              ( مَچِ آفتاب)                                  (

 رای ّرضاعریاًَیسٌذُ زیریل اثرتٌَیسیذ.ت-2 

 )                         (سلواى ّراتی، )                                   (ماضفی ٍاعظ)                             (  )گٌجَی( ای ِگٌج ًظاهی غسّالی)                         ( هحوّذ اهام

 ب( قالة ضعری

 ضعرّاازچِ ًظرقالة ضعری پیذا هی مٌٌذ؟-1

 هَردراًام تثریذ(4الة ضعری هی ضٌاسیذ )چٌذق-2

 چِ تَد؟تِ درض هعرفت آفریذگار هرتَطقالة ضعری ضعر-3

 قالة ضعرسخي را تٌَیسیذ.-4

 آرایِ ّای ادتی -ج

 هَرد(4چٌذ آرایِ ادتی راًام تثریذ) -1

 ادتی ٍجَد دارد؟درجولِ )ٍطي خاًِ ای ضواست(مذام آرایِ -2

 درجولِ)ٍقتی دضوٌی ترای هیْي رسذ ّوِ تایذ دٍست ٍهتحذ ضَین(مذام آرایِ تِ ماررفتِ است؟-3

 ضواتِ جسدٍآرایِ تاال یل هثال تسًیذ مِ درآى آرایِ ادتی تِ ماررفتِ تاضذ.-4

 

 

 هطلة درك -د

 است؟ زّرآلَد آب، مِ داًست یه مجا از تاز -1

 دّذ؟ اًجام تسرگی مار چٌاى تَاًست دریاقلی چرا -2

 زتاًی داًص -ٍ

 چیست؟ ًگارضی ایّ ًِطاً از هٌظَر -1

 ؟(چٌذجولِ است؟چرا ؟ است خثر چِ داًی هیًَضتِ )پیرزى گفت:-2

 پصٍّی درض گاُ مار -م

 درجولِ)علی متاب راازرٍی هیس ترداضت.(فعل........فاعل............هفعَل.............ًْاد........گسارُ...............راپیذامٌیذ.-1

 هعٌی لغات زیررا تٌَیسیذ-ح

 می)                     ( تلفات)                                 (حاضیِ)                               (سراسیوِ)                         (چیر

 نیتٌَیس

 تَصیف درًَیسٌذگی چیست؟ٍدرآى تِ چِ چیسّای تایذ تَجِ مٌین؟

 



 .تٌَیسیذ خَد هادری زتاى ی درتارُ تٌذ یل زیر، ّای ٍاشُ از استفادُ تا

 (اعتثار ٍ سرتلٌذی ضَمت، ٍ ضنَُ عظوت، ٍ تسرگی)                                                                                                             

 

 

 اهال

 .مٌیذ ماهل سةهٌا حرٍف تا را ضذُ هطخّص ملوات زیر، هتي در

 )هت……ع( ٍ تسرگی .ضَد هی هي ……عسّ( ٍ سرتلٌذی ……تاع( هْرتاى فرزًذ تٌْا ضوا مَضص ٍ تالش

 ی پذیذُ ّر ٍیصگی ،)ٍّل……ت( ٍ تغییر .تاضین ّن ًگْثاى ٍ ّن مٌار ّن، تا مِ است ایي تِ ضوا ٍ هي

 موی ضوا ٍ هي هیاى )یتهیو……ٍ دٍستی ایجاد ترای هي خطّی ٍ ًَضتاری ی چْرُ .است ای زًذُ

 .دارد )هّیت……ا( تیطتر

 ضرح حال درًَیسٌذگی چِ فایذُ ای دارد ٍدرآى تِ چِ ًناتی تایذ تَجِ مٌین؟

 

 

 

 ترای ملوات زیردٍّن خاًَادُ تٌَیسیذ.

 (اهثال)                                          (                                      قصذ)                                                     (هعلَم)                                      (ّالك)                 

 

  » مٌذ افسٍى ًعوتت ًعوت، ضنر « .دّیذ تَضیح تٌذ یل در را

 

 

 

 ًظرٍلی داًص آهَز                                                                                                                                                                                                            :تازخَرد    


