


 

 

 

 

 ًوزُ ( 2الف( تاریخ ادبیات ) 

 ًوزُ ( 5/0ای رایح بَز؟ ایي سباى خشء کسام سباى ّاست؟ )  سباى پارتی زر چِ زٍرُ -1

 ًوزُ ( 5/0ضؼز ؿٌایی زر قزى چْارم با کسام ضاػزاى قَّت ٍ استحکام یافت؟ )  -2

  ًوزُ ( 5/0)  ّای پٌدن ٍ ضطن زٍ هَرز را بٌَیسیس. اس هضاهیي بزخستِ ضؼز سسُ -3

  ًوزُ ( 5/0)  فٌّی چیست؟ ًرستیي ًوًَِ آى، کسام کتاب است؟ هٌظَر اس ًثز -4

 ًوزُ ( 2ب( عبک شٌاعی ) 

 ًوزُ ( 5/0) ًاهٌس؟ چزا؟  سبک زٍرُ سلدَقی را چِ هی -1

  ًوزُ ( 5/0) ی زٍ هَرز بٌَیسیس. ّای فکزی ضؼز سبک ذزاساً اس ٍیژگی -2

 ًوزُ ( 5/0) ّای ادبی شؼز قزى ششن درعت ًیغت؟  کذام هَارد اس ٍیضگی -3

 ّای زاستاًی ب( رٍاج زاستاى سزایی ٍ هٌظَهِ   الف( رٍاج ؿشل ٍ قصیسُ                   

 ّای ازبی       ز( بِ کارگیزی رزیف فؼلی ٍ اسوی زضَار ج( تَخِ ًکززى بِ آرایِ    

 ًوزُ ( 5/0) ؟ دن ٍ ضطن زٍ هَرز را ًام ببزیسپٌ اس آثار هٌثَر سسُ ّای -4

 ًوزُ ( 6پ( هَعیقی شؼز ) 

 ًوزُ ( 5/0)  گیزز؟ تزیي ػاهل پیسایی ضؼز چیست؟ ضاػز بزای اًتقال آى اس چِ کوک هی اساسی -1

 ًوزُ ( 5/0) بیت سیز را اس دیذ حظّ ٍ حال فضای شؼزی ٍ ػاطفی بزرعی کٌیذ.  -2

 ذزٍضیس کای فزّخ اسفٌسیار        ّواٍرزت آهس بزآرای کار           

 ًوزُ ( 5/0) ّای کلوات سیز را هشخص کٌیذ.  ّا ٍ هصَّت صاهت -3

 .....َّضوٌسی : ...........................................          تحوّل : ....................................................       

 ًوزُ ( 5/0ّایی بٌَیغیذ. )  ّای سیز ًوًَِ بزای کاربزدّای گًَاگَى ) صاهت ، هصَت ( ّز یک اس ٍاج -4

 صاهت ← ی                                 هصَت ← و           

 

  1علوم فنوى ادبی                                                                                                            

 103-980320               90انسانی                                                                                                    دهن                   

 دانش آهوز عزیز شوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى اهتحاى در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ.

 





 صفحِ سَم                     20/3/98:تارید             1ػلَم ٍ فٌَى ازبی                     :                 ذاًَازگی ًام ٍ ًام

 ًوزُ ( 2ّا را هشخص کٌیذ. )  جٌاط در ابیات سیز اًَاع  -4

 زاری هگذراى رٍس سالهت بِ هالهت حافظ   چِ تَقّغ س خْاى گذراى هی الف(     

 ب( گز هز اٍ را ایي ًظز بَزی هسام       چَى ًسیسی سیز هطتی ذاک، زام    

 کٌس ج( سٍ بِ زلن زر آتطی، ػطق بتی کِ ًام اٍ     سُّزُ ٍ آفتاب را سَّزُ بِ آب هی    

 ز( پسر با پسز یکسیگز را کٌار       گزفتٌس کززُ ؿن اس زل کٌار    

 ًوزُ ( 4ث( ًقذ ٍ تحلیل شؼز ٍ ًثز ) 

 ًوزُ ( 1هتي سیز را اس ًظز قلوزٍ سباًی بزرعی کٌیذ. )  -1

 بِ یک بار، باهساز ّای اٍ بیزٍى افتازی ای ذَابی زیس، بز آى خولِ کِ پٌساضتی کِ ّوة زًساى ضٌیسم کِ ذلیفِ      

 چیست؟ هؼبّز گفت : سًسگاًی اهیز، زراس باز، ّوِ اقزبای تَ ذَابگشاری را برَاًس ٍ پزسیس کِ ؛ تؼبیز ایي ذَاب       

 باس ًواًس.بویزًس، چٌاى کِ کسی اس تَ پیص اس تَ       

 ًوزُ ( 1ابیات سیز را بخَاًیذ ٍ بزای قلوزٍ ادبی چٌذ ٍیضگی اعتخزاج کٌیذ. )  -2

 بَی خَی هَلیاى آیس ّوی       یاز یار هْزباى آیس ّوی           

 آهَی ٍ زرضتی راُ اٍ        سیز پاین پزًیاى آیس ّویریگ           

 هیز، سی تَ ضازهاى آیس ّویای برارا، ضاز باش ٍ زیز سی                

 ًوزُ ( 2با تَجِ بِ ایي شؼز بِ پزعش ّا، پاعخ دّیذ. )  -3

 آهس ًفس صبح ٍ سالهت ًزساًیس       بَی تَ ًیاٍرز ٍ پیاهت ًزساًیس          

 بز باز سپززم زل ٍ خاى تا بِ تَ آرز    سیي ّز زٍ ًساًن کِ کساهت ًزساًیس          

 ػوزی است کِ چَى ذاک، خگز تطٌِ ػطقن   ٍ ایّام بِ هي، خزػة خاهت ًزساًیس         

 ذاقاًی اسیي طالغ ذَز کام چِ خَیی؟       کاٍ چاضٌی کام بِ کاهت ًزساًیس         

 ی ایي ؿشل را بزرسی کٌیس.الف( قلوزٍ فکز   

 ضَز؟ ّای سباًی زر ضؼز زیسُ هی ب( کسام ٍیژگی   

 بٌَیسیس.پ( زٍ ٍیژگی ازبی آى را    

 

 «هَفق باشیذ »                                     

 .............................................  ًام ٍ اهضا هصحح : .............................................ًوزُ بِ ػسز : ........................................   ًوزُ بِ حزٍف : 



 

  



  



 


