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 ًوزُ( 5/6)آ. معىای شعر ي وثر 

 َای پاییه را تٍ فارسی ريان امريزیه معىا کىید. عثارتَا ي  تیت

 کاهزٍس هٌن چَ حلقِ تز زر    تز زر حلقِ گزفتِ گفت هی ـ1

 کٌیس فزّاز زل غوگیي ٍ گفتِ ذثزی  ضیزیي اس هثاز است، راُ سز تز تیستَى ـ2

 هي اعالع یاتس قیاط کٌس کِ هزا اّلیت چیست. ی رقعِ تز چَى تا ـ3

 .است تعالی تاری هطیت تارید ـ4

 .تَز غٌیوتی آضٌایی ای تیغَلِ چٌاى زر ـ5

 .تَز کارش تِ حزفی اسة تیزًگ زر ـ6

 زالٍیشم تَی اس صحزا ذتي است گطتِ  ریشم چوٌی عزح سزخ ٍ سثش ی جلَُ اس ـ7

 ًوزُ( 5/2) َا ب. معىای ياژٌ

 ایم تىًیسید. َایی را کٍ زیرشان خط کشیدٌ معىای ياژٌ

 گًانسرُ پارُ ضس تز هیاى    تزگستَاى تریر فزٍ اسپاى س ـ1

 ًابضس ٍ ساى هطک  سرگیه یکی سیي  آب ٍ ذَرزًس گیا آَّ گَى زٍ ّز ـ2

 سًس سیستاًی تِ رٍس رُ هی کِ   تِ آتص هسَس شثري تَ ذسایا، ـ3

 آهس ریاحیهعٌثزافطاى تِ تواضای   حافظ تطٌیس اس تلثل ی گفتِ صثا چَى ـ4

 ّوِ گفتٌس تا ها آضٌا تَز  ذَیص تزتستن اس ایي ذاک رخت چَ ـ5

 عذار ذَش ًثاضس اللِ تی   ٍ عَاف تستاى چمه طرف ـ6

 علثیس. اس اٍ چیشی هی صًرت تَز؛ هاًسُ هززز صاز ـ7

 

 تاریخ :

شیوا آقای دبیر:  

  دقیقه 90:نگاریپاسخزمان 

ادبیات فارسی :آزمون  



 

 ًوزُ( 9)َای ادتی، درک مطلة، خًدآزمایی  ج. داوش

رٍی ّز  ّای تیزُ رٍتِ )ضوار ذظ .تىًیسید آن ريیاريی ي تسازید ای ياژٌ معىا، یا تعریف َر ی پایٍ تر ـ1

 ی ذَاستِ ضسُ است.( ّای ٍاصُ تعزیف، تیاًگز ضوار حزف

 ــ ــ ــ ــتعظین ٍ سز فزٍز آٍرزى زر تزاتز کسی:  -1-1

 ــ ــ ــریسی:  اتشار ًد -1-2

 ــ ــ ــ ــ ــ ــًطیي:  عزب تازیِ -1-3

 ــ ــ ــ ــ ــگُسار:  -1-4

 ــ ــ ــ ــ ــ ــهأهَر اجزای فزهاى هجاسات ضاُ، جالز:  -1-5

 .تٌَیسیس را سیزیي ازتی آثار اس یک ّز ی پسیسآٍرًسُ ًام ـ2

 تیک، اتاق آتی، چزًس پزًس ی اتزاّین ًاهِ تا کارٍاى حلِ، سیاحت

 .زّیس ًطاى ازتی ی آرایِ زٍ ًیوا، ضعز اس( هصزاع) لَرت ایي زر ـ3

 اًس. هاراى ذفتگاى ّا چَى هززُ تز جا زرُ ضثاٌّگام، زر آى زم کِ

 .تزضواریس را تیساری ی زٍرُ ازتیات هضوًَی ٍ ستاًی ّای ٍیضگی ـ4

 ًظز؟ چِ اس است؟ چیشّایی چِ ًواز فارسی ضعز زر اللِ گل ـ5

زاستاى ٍ تلویح تِ چِ « زهي استاّ اٍ کِ کزز یقیي اهزٍس هلت کززین سلیواى هلک ایي زر کِ را کسی آى» تیت زر ـ6

 هاجزایی ٍجَز زارز؟

 هتي اس قسوت کسام تا «پطت تِ سیي گْی ٍ سیي پطت گْی  زرضت سزای رسن چٌیي» فززٍسی هطَْر تیت ـ7

 زارز؟ هعٌایی ارتثاط ًاصزذسزٍ ی سفزًاهِ

 ًوزُ( 2)یادسپاری شعر  ت. تٍ

 ضسُ تاضس. آغاس هصسر تا کِ تٌَیسیس را تیتی سعسی، غشل اس ـ1

 اش حزف ضزط تاضس. ی قافیِ ٍاصُ کِ آٍریس یاز تِ را تیتی حافظ، غشل اس ـ2

 !تاز پیزٍس تَ ترتسالِ  ّوِ                   


