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 بسوِ تعالی
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 دقیقِ 85زهاى: 
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 2تعداد صفحِ : 

 آهَزی: داًصًام ٍ ًام خاًَادگی:                                          کالس:                                 ضوارُ 
 

 تحلیل هتي ٍ تاریخ ادبیات 

 ّا در تررظٖ ٍ تحل٘ل هتي چ٘عت؟ ترٗي ؼَُ٘ ترٗي ٍ کارتردٕ ٗکٖ از آظاى-1

 هفَْم هتي را تا رکر هثال تَض٘ح دّ٘ذ. -2

 پذر ؼؼر فارظٖ چِ کعٖ اظت؟ -3

 خطٖ ًَؼتِ ؼذُ اظت؟ إ راٗح تَد؟ آثار تِ خا هاًذُ در آى دٍرُ تِ چِ زتاى فارظٖ تاظتاى در چِ دٍرُ -4

 از آثارٕ کِ تِ زتاى پْلَٕ ًَؼتِ ؼذُ اظت دٍ هَرد ًام تثرٗذ. -5

 ؼَد؟ گفتِ هٖ« درٕ»چرا تِ زتاى فارظٖ ًَ  -6

 ؼاٌّاهِ اتَهٌفَرٕ تِ دظت چِ کعاًٖ ًَؼتِ ؼذ؟ هَضَع آى چ٘عت؟ -7

 ًورُ 4
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 ًورُ 6 هَسیقی ضعر 

 رًٍذ. هَظ٘مٖ ّر دٍ ترإ تراًگ٘ختي ............. ٍ .............. تِ کار هٖ الف( ؼؼر ٍ 

 خَاً٘ن. آٍرًذ ................ هٖ ب( ػَاهلٖ کِ هَظ٘مٖ لفظٖ را پذٗذ هٖ

 ترٗي ػاهل پ٘ذاٖٗ ؼؼر .............. اظت. ج( هْن

 حط ٍ حال حاکن تر ات٘ات زٗر را تٌَٗع٘ذ. -2

 رٍد رٍد    ٍاى دل کِ تا خَد داؼتن تا دلعتاًن هٖ راى کارام خاًن هٖ الف( إ ظارتاى آّعتِ

 إ هرحثا ب( إ ًفط خرّم تاد ـثا    از تر ٗار آهذُ

 را تٌَٗع٘ذ.» خَتاى»ّإ ٍاشٓ  ّا ٍ هفَت ـاهت -3

 .دٌّذٓ آى تدسِٗ کٌ٘ذ ظپط ّر ّدا را تا ػالهت خاؾ آى تٌَٗع٘ذ ّإ زٗر را تِ ّداّإ تؽک٘ل ٍاشُ -4

 ػدة )                   (    ـَرت )          (

 إ تٌَٗع٘ذ. ًوًَِ« ٕ»ترإ کارتردّإ گًَاگَى )ـاهت ٍ هفَت( ٍاج  -5

 ٕ: ـاهت )         ( ٕ: هفَت )           (

 دٌّذٓ آى تدسِٗ کٌ٘ذ ظپط ّر ّدا را تا ػالهت خاؾ آى تٌَٗع٘ذ. هفرع زٗر را تِ ّداّإ تؽک٘ل -6

 ذٕ تِ هؼٌٖ گرإاگر َّؼوٌ
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 ًورُ 6 زیبایی ضٌاسی 

 در ات٘ات زٗر ًوًَِ ٍاج آراٖٗ را ت٘ات٘ذ. 1

 کَب ٍ دظت زى خ٘س                ّوچَ ظردظتاى تِ تعتاى ٍ پإ الف( ظرٍ را ت٘ي تر ظواع تلثالى ـثح

 ب( ظتَى کرد چپ را ٍ خن کرد راظت                    خرٍغ از خن چرخ چاچٖ تخاظت   

1 

 ّإ زٗر آراٗٔ تکرار )ٍاشُ آراٖٗ( را ت٘ات٘ذ. در ت٘ت 2

 ام هي ٍ اٗي تط ػدة هذار                       رٍز فراق را کِ ًْذ در ؼوار ػور الف( تٖ ػور زًذُ

 ب( از ًٌگ چِ پرظٖ کِ هرا ًام ز ًٌگ اظت                        ٍز ًام چِ پرظٖ کِ هرا ًٌگ ز ًام اظت  

1 

 5/0 آًچِ در آراٗٔ تکرار اّو٘ت دارد خٌثٔ ............... اظت ًِ ؼکل .................. ٍاشگاى . 3

 ّا را تٌَٗع٘ذ. ّإ زٗر ظدغ را ت٘ات٘ذ ٍ ًَع آى در خولِ 4

 الف( تَاًگرٕ تِ ٌّر اظت ًِ تِ هال ٍ تسرگٖ تِ ػمل اظت ًِ تِ ظال.

 ب( تٌٖ چٌذ هتفك ظ٘احت تَدًذ ٍ ؼرٗک رًح راحت.

 ج( هحثت را غاٗت ً٘عت، از تْر آًکِ هحثَب را ًْاٗت ً٘عت. 

 د( ّوِ کط را ػمل خَد تِ کوال ًواٗذ ٍ فرزًذ خَد تِ خوال

2 

 5/0 در ػثارت ظدغ هتَازٕ دارًذ.« ٕ زاٌٗذُ اظت ٍ دٍلت پاٌٗذُ ٌّر چؽوِ................. »ّإ ............... ٍ  ٍاشُ 5

 5/0 ّا ؟  ٍاج آراٖٗ ترخاظتِ از ـاهت ّا هحعَض تر اظت ٗا هفَت 6

 5/0 ّا اظت.  ّا ت٘ؽتر ٍ ظدغ .................. کوتر از دٗگر ظدغ ارزغ هَظ٘ماٖٗ ظدغ .................... از ّؤ ظدغ 7

 ًورُ 4 ًقد  تحلیل ًظن ٍ ًثر 

 در ت٘ت زٗر تا تَخِ تِ للورٍ ادتٖ ) کٌاِٗ تؽخ٘ؿ( را ؼٌاظاٖٗ کٌ٘ذ. 1

 ـثر تر خَر فلک کي تا ترآٖٗ رٍ ظف٘ذ                  داًِ چَى در آظ٘ا افتذ تحول تاٗذغ 

5/0 

 تا تَخِ تِ للورٍ فکرٕ دٗذگاُ خَد را درتارٓ هحتَا ٍ هَضَع ؼؼر زٗر تٌَٗع٘ذ. 2

 ترٍ ؼادهٖ کي إ ٗار دل افرٍز                         غن فرداء ًؽاٗذ خَرد اهرٍز 

1 

 حکاٗت زٗر را تخَاً٘ذ ٍ آى را از دٗذ للورٍ فکرٕ ٍ ادتٖ تررظٖ کٌ٘ذ.  3

 رٍزٕ ؼخفٖ پ٘ػ تْلَل تٖ ادتٖ ًوَد تْلَل اٍ را هالهت کرد کِ چرا ؼرط ادب تِ خا ً٘اٍرٕ؟ 

اًذ: گفت آب ٍ گل تَ را ً٘کَ ظرؼتِ اًذ، اها لگذکن خَردُ  اٍ گفت: چِ کٌن؟ آب ٍ گِل هرا چٌ٘ي ظرؼتِ

 اظت.

5/1 

 ّإ زتاًٖ آى را اظتخراج کٌ٘ذ.  ّإ زٗر را تخَاً٘ذ ٍ ٍٗصگٖ ت٘ت 4

 تِ دام افتاد رٍتاّٖ ظحرگاُ                        تِ رٍتِ تازٕ اًذٗؽ٘ذ در راُ 

 کِ گر ـ٘اد تٌ٘ذ ّن چٌٌ٘ن                       دّذ حالٖ تِ گازر پَظتٌ٘ن

 ًوٖ ٗارظت رٍتِ را کن اًگاؼت       چَ ـ٘اد آهذ، اٍ را هردُ پٌذاؼت          

1 

 هَفق باضید                                                                                                                


