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عصرشیفت:  

 ردیف سؤاالت بارم

5/0 1 ز( ذٛاجٛی وزٔا٘ی           ج( عّٕاٖ عاٚجی        ب(  فرزاِسّیٗ عزالی       اِف( جأی  ؟  ٘پذیزفتٝ اعتاس ٘ظأی تأثیز  وساْ ؽاعز

  .(اعت اضافی اثز زٚ «ب» ٌزٜٚ زر توجّه:) وٙیس ٚفُ ٞٓ تٝ را ٞا آٖ ٞغتٙس؟« ب» زر ٌزٜٚ اثز وساْ ی پسیسآٚر٘سٜ« اِف» ٌزٜٚ ٔؾاٞیز اس یه ٞز 1

 ب اِف

 جأی

 حٕساهلل ٔغتٛفی

 عّٕاٖ عاٚجی

 عثیس ساوا٘ی

 

 تارید جٟاٍ٘ؾا

 االؽزاف اذالق

 االحزار تحفٝ

 تارید ٌشیسٜ

 جٕؾیس ٚ ذٛرؽیس

 ِٕعات
 

2

 . وٙیس ٔؾرّـ را سیز ٞای عثارت نادرستی یا زرعتی ٟ٘ٓ، ٚ ٞؾتٓ لزٖ ؽعزی ٞای ٚیضٌی تٝ تٛجّٝ تا /.5

                          �٘ازرعت                       �زرعت . تٛز ٘ٛآٚری اس عزؽار ٚ اتتىاری زٚرٜ ایٗ ازتیّات ٚ ٘ثٛز عطحی ٟ٘ٓ، لزٖ زر تحمیمی ٞای وتاب (اِف 

                          �٘ازرعت                       �زرعت.    ٌزاییس عغتی تٝ حافظ ٚ ذٛاجٛ ٔا٘ٙس ؽاذـ؛ ؽاعزاٖ ٞای عزٚزٜ زر جش ؽعز ستاٖ ٞؾتٓ لزٖ زر (ب

3

4 «.٘أٙس ٔی ؽعز...............  را ........................... یا آٚایی ٞای پایٝ عأاٖ تٝ چیٙؼ حافُ» ٞای ٔٙاعة پز وٙیس. جاٞای ذاِی را تا ٚاصٜ /.5

5./    �٘ازرعت             �زرعت  ٞای ٔٛسٖٚ زارز.  پارٜ ٘ثزاِف(              ٞای سیز را ٔؾرّـ ٕ٘اییس. جّٕٝ نادرستیزرعتی یا 

                          �٘ازرعت             �س. زرعتٙزٞ را تٝ ٔا ٘ؾاٖ ٔی ٞا، ٘ظٓ زیساری ٚ ؽٙیساری ٞا ٚ ذٛا٘ؼ تیت چٍٍٛ٘ی تفىیه پایٝ ب(

5

 اعت؟ آٔسٜ ،تٝ تزتیة« زْٚ ٔقزاع زْٚ روٗ» ٚ« اَّٚ قزاعٔ عْٛ روٗ» ٌشیٙٝ وساْ سیز، زر تا تٛجّٝ تٝ تیت 5/0

 «اْ زازٜ افطالحی را وغی ٞز / اْ تٟٙازٜ عیزتی را وغی ٞز»

 َْ–ء زِ از ٗ،تِ تی رَ عی را ز(َْ            –ء زِ زاٗ، تِ تی رَ عی ج(                   ال حی ؿ طِِ-ء ،َْ–ء ٞا زِ ب(               َْ–ء زِ زا تی، رَ عی اِف(

6

  زٞیس.  لزار ذٛز ذا٘ۀ زر را پایٝ ٞز ٚ وٙیس ٔؾرّـ را آٖ آٚایی ٞای پایٝ ٔزس سیز، تیت زرعت ذٛا٘ؼ تا 2

 «تٛ ٟٕٔاٖ ؽس وٝ جا٘ی ذٛرَز، ؽازی ٘اٖ جای / تز !تٛ ٞای ؽازی تاغ زر تٛ ٞای ٔٙازی ذٛػ ای»

     ٔقزاع اَّٚ

     ٔقزاع زْٚ
 

7

8 اعتعارٜ ز(         تضاز ب( تؾثیٝ        ج(       ٔجاس اِف(   ؽٛز.  ی عّٓ تیاٖ تزرعی ٔی زر حٛسٜ ....ی  جش ٌشیٙٝ ی ٌشیٙٝ ٞا تٝ ٕٞٝ 5/0

9 اعت؟ آؽىارتز تؾثیٝ ی پایٝ وساْ زر ؽثٝ ٚجٝ 25/0

10 ٔعّْٛ عاسیس. را تؾثیٝ ازات، «زر پیؼ جٕاَ اٚ زْ طاٚٚط تٝ پز ساغ ٔا٘غتی»زر ٔقزاع  25/0
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 طَ    را   یَت طِ     یِ    چَؼ    َٔٓ عَ    سی    سا    وا ٞای آٚایی پایٝ

    ٞجایی یٝ ذٛؽ
 

5./  . زٞیس پاعد ؽسٜ زازٜ عؤاالت تٝ سیز، تا تٛجّٝ تٝ اتیات

  آؽٙایی تاغِ ٌُِ ٞا، ایٗ ٞغت وٝ وٙٓ چٝ                       جسایی ؽةِ غٕت، س فؾا٘ٓ ذٖٛ زیسٜ، زٚ س

  ٚفایی تی تٛی ٕٞٝ ٞا ٌُ س اْ ؽٙیسٜ وٝ                            ٌّؾٗ تٝ رََْٚ رٚ چٝ س ٘سارْ، ٌُِ تزي عزِ

                         تٙٛیغیس. را ؽعز لاِة اِف(

 تاؽس. رفتٝ وار تٝ ٔجاسی ٔعٙای زر وٝ تٙٛیغیس وّٕٝ ب( یه

21

75./   ٚفُ وٙیس.« اِف»را تٝ تیت ٔتٙاعة تا آٖ زر لغٕت  «ب»لغٕت  ٞای ٞزیه اس ٚیضٌی

 عزالی عثه ٞای ب( ٚیضٌی اِف( تیت

 فزعت غٓ را ٔا زٚعت، ای ایٓ وززٜ ذٛ غٓ تٝ ٔا

 فزعت زْ ٞز ٔا، ٘شز فزعتی غٓ وش ای تحفٝ

 اذالق ٚ عزفاٖ رٚاج

 جاٖ ٚ جغٓ اس ذثز تی ٍ٘ززی تا

 سٔاٖ؟ یه جا٘اٖ، س یاتی ذثز وی

 لسر ٚ لضا تٝ تاٚر

 زارز ذٛار ٌٝ زٞس، عشّت ٌٝ وٝ ایٗ اعت رٚسٌار

 زارز تغیار ٞا، تاسیچٝ ایٗ اس تاسیٍز چزخ

 ٌزایی غٓ

 

22

5./   ؽٛز؟ ٔی زیسٜ ای ٚ تٙاعة( زر ٞز تیت چٝ راتطٝ )تضاز، تزازف، تضّٕٗ ٞا ٚاصٜ ٔعٙایی ی ؽثىٝ تٝ تٛجّٝ تا

 )                          (           ؽسْ ذٛؽحاالٖ ٚ تسحاالٖ جفت                        ؽسْ ٘االٖ جٕعیّتی ٞز تٝ ٔٗ اِف(

 ()                                      وزز ٔی راس ٌُ، تا ٚ ٘اِیس ٕٞی                               وزز ٔی آٚاس تّثّی، عحزٌٝ ب(

23

25/ 24 اعت؟           افشٚزٜ «ذٛاٞی آ٘چٝ زا٘ی، تٛ ٚ زا٘ی اِٟی / تٛ زا٘ٓ، ٕ٘ی زا٘ٓ، ٕ٘ی»تیت  اثزٌذاری ٘تیجٝ زر ٚ ؽعز ٔٛعیمی تز آرایٝ وساْ

5/. 25 ٔؾرّـ ٕ٘اییس.« ٚیزا٘ی تٝ رٟٚ٘س ذا٘ٝ ایٗ وٝ اسآٖ پیؼ/  وٗ عٕارت اسوزْ را ٔا زَ ی ذا٘ٝ»ازتی را زر تیت  ی آرایٝ زٚ

1  عثه عزالی را زر ٘ثز سیز ٔؾرّـ ٕ٘اییس.  زبانیٞای زٚ ٔٛرز اس ٚیضٌی

ٌ ُ وزز، ٚ  ٖ  ٔحث ت، تز ذان  آزْ تاریس ٚ ذان را  ٌ ُ          ِ           ِ    ّ         ِ                     ِ         پظ، اس اتز  وزْ، تارا ٌ ُ اس   .زَ وزز ،     ِ          ِ      ِ تٝ یس  لسرت زر 

26

5/1   (. اعت السْ ازتی ی آرایٝ عٝ ٕ٘ٛزٖ ٔؾرّـ)ؽٙاعی تزرعی ٕ٘اییس  س ٘ظز سیثاییٔتٗ سیز را ا

  .اتز تٟاری را فزٔٛزٜ تا تٙات ٘ثات زر ٟٔس سٔیٗ تپزٚرز ی تٍغتزز ٚ زایٝ زیٗفزّاػ تاز فثا را ٌفتٝ تا فزػ سٔزّ

27

 فزٔاییس. ٔزاجعٝ adabiatkurdistan.mihanblog.com تٝ ٚتالي واری ؽیفتٞز زٚ عاعت پظ اس اتٕاْ  االت،عؤ ٕای تقحیحراٞٙزریافت  تزای

 


