محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوري اسالمي ایران

سؤال

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه تهران
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نام واحد آموزشي :دبيرستان عالمه طباطبایي
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نام پدر:

سؤال امتحان درس :ادبيات فارسي 1
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پایه :دهم

نوبت امتحاني :خردادماه 1399
رشته :ریاضي  -تجربي
سال تحصيلي1398 - 1399 :

ساعت امتحان:

 09:00صبح

وقت امتحان:
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تاریخ امتحان1399 /03 / 19 :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه
بارم

قلمرو زبانی
1/5

 -1معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.
 )1/1هرکه داد از خویشتن بدهد ،از داور مستغنی باشد.
 )1/2ای مفتخـر بــــه طــالـع مسعود خویشتن

تــأثیر اختـــران شما نیــز بگــــــــذرد

 )1/3تنم گـــــر بسوزی ،بــــــه تیرم بدوزی

جــــدا سازی ای خصم ،سر از تــن مــن

 )1/4ز فتـــــراک بـگشود پیچـــان کمنــــد

بینداخـت و آمـد میــانـش بــــــه بـنـد

 )1/5سبک تقریر او در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستان سعدی.
 )1/6به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد ،بیهوده است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/5

 -2شکل درست نوشتاری واژگان نادرست را بنویسید.
 )2/1شفق ،آینهدار نجابتت و فلق ،محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گذاردهای.
 )2/2یوسف در مقابلهی جفا ،وفا کرد و در مقابلهی زشتی ،آشتی کرد و در مقابلهی لعیمی ،کریمی کرد.
 )2/3رقعهای نوشتم و عذری خاستم و گفتم که «بعد از این به خدمت رسم ،».و غرض من دو چیز بود.
 )2/4کمــــان را بمـالیــد رستـم بــــه جنگ

بــــه شصت انــــدر آورد ،تیــر خدنگ

 )2/5صد هـزاران ایـــن چنین اشبــــاح بیــن

فــرقشـــان هفتـــــاد سالـــه راه بیــن

 )2/6خروس غالب بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده ،مخذول و ناالن استرهام میکرد ،رحم نیاورد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/5

 -3برای هر یک از توضیحات زیر ،یک مترادف بیابید.
 )3/1کرایهدهندهی اسب و االغ و مانند آنها:
 )3/2اسبی که رنگش مایل به زردی باشد:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی ،مرتّب کنید.
بــــرآویخت رهّـــام بــــــا اشکبــوس

0/5

بـــرآمــد ز هــر دو سپــه ،بوق و کـوس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/5

 -5نقش ضمایر پیوسته (متّصل) را در دو بیت زیر بنویسید.
 )5/1دیدمش خرّم و خندان ،قدح باده بـه دست

و اندر آن آینه ،صـــد گونه تماشا میکرد

 )5/2کــــــــه گفتت بــرو دست رستم ببنـد

نبندد مـــــــــــرا دست ،چــــرخ بلنـد

نمونه برگ هماهنگ استاني (شماره )2
دنبالهي سؤال امتحان درس :ادبيات فارسي 1

رشته :ریاضي  -تجربي

تاریخ امتحان1399 /03 / 19 :

 -6در میان ترکیبات زیر ،چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

بارم

0/5

خاطرات جنگ – فرماندهی اردوگاه – برگهی ساختگی – ماهی دریا – برترین حماسه – روستای کوچک
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/5

 -7کدام قسمت عبارت زیر حذف شده است؟ آن را بنویسید و نوع حذف را مشخّص کنید.
«درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کردهاند و آب را که مهر مادر توست».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0/5

 -8در جملهی مرکّب زیر ،جملهی هسته و جملهی وابسته را مشخّص کنید.
«خسرو بزرگترین کوزه را که مربّای بِه داشت ،خدمت جناب سرتیپ برد».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -9در بیت زیر ،نقش دستوری واژههای مشخّص شده را بنویسید.
«درِ بــــاره بگشـــاد گـــــــــردآفرید

0/5

تــن خستـه و بستـه ،بــــــــر دژ کشید»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -10جدول زیر را کامل کنید.
فعل

0/5
ماضی نقلی

مضارع اخباری

خواهد رفت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قلمرو ادبی
0/25

« -11مشبّهٌبه» را در سرودهی زیر بیابید.
«بر تاالبی از خون خویش /در گذرگاه تاریخ ایستادهای /با جامی از فرهنگ /و بشریّت رهگذار را میآشامانی - /هر کَس که
تشنهی شهادت است»-.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0/5

 -12در عبارت زیر مجاز را بیابید و توضیح دهید.
«میخواستم آزاد و بیخیال ،وقت خود را به شعر و شاعری صرف کنم و با نان اندک بسازم و در پی شهرت ادبی بروم».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -13آرایهی «حسن تعلیل» را در بیت زیر ،با توضیح بیان کنید.
«بیـد مجنــون در تمام عمـر ،سر باال نکرد

0/5
حاصلِ بـیحاصلـی ،نبوَد به جز شرمندگی»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -14در کدام عبارت ،سجع دیده نمیشود؟
الف) هنر ،چشمهی زاینده است و دولت پاینده.
ب) مُلک بی دین باطل است و دین بی مُلک ،ضایع.
ج) محبّت را غایت نیست ،از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست.
د) نیکوخو ،بهتر هزار بار از نیکورو.

0/25

محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوري اسالمي ایران

سؤال

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه تهران
ش صندلي :

نام واحد آموزشي :دبيرستان عالمه طباطبایي

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

سؤال امتحان درس :ادبيات فارسي 1

نام دبير:

پایه :دهم

نوبت امتحاني :خردادماه 1399
رشته :ریاضي  -تجربي
سال تحصيلي1398 - 1399 :

ساعت امتحان:

 09:00صبح

وقت امتحان:

 90دقيقه

تاریخ امتحان1399 /03 / 19 :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه
بارم

 -15کنایه را در جملهی زیر با توضیح بیان نمایید.
«شعر هم میگفت ،زیاد هم میگفت امّا به قول نظامی خشت میزد».

0/5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/5

 -16در بیت زیر ،جناس را با ذکر نوع آن ،بیان کنید.
بــر سرش زد ،گشت طوطی کَل ز ضرب»

«دید پــرروغن دکــــان و جـــامه چرب

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/5

 -17استعارهی موجود در عبارت زیر را با توضیح مشخّص کنید.
«با آمدن هیئت صلیب سرخ ،شور و هیجان زیادی در اردوگاه ایجاد میشد و فضای اردوگاه پُر از پرندههای کاغذی میشد .اُسرا
با این پرندههای کاغذی چند ساعتی را بـــه سرزمین مادری سفر میکردند».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -18ابیات زیر را کامل کنید.
 )18/1از ایــن خطّـهی نغـز پـدرام پـــــــاک

.......................................................................

...................................................................... )18/2

کــــــز آن خیره شد دیدهی روزگــــار

 )18/3خـروشـان و جوشان بـــه کــــردار موج

.......................................................................

....................................................................... )18/4

نگهبــــان دیـــــن ،حـافــــظ کشورند

2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قلمرو فکری
4

 -19معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را بنویسید.
 )19/1پیران قبیلهی خویش را حرمتدار ،ولیکن به ایشان مولع مباش.
 )19/2چـون داد عـــادالن به جهان در ،بقا نکرد

بیــداد ظـــالمــــان شمـــا نیـز بگـذرد

 )19/3درحال ،سی دینار فرستاد که این را بهای تنجامه بدهید.
 )19/4خَلَفِ صدق نیاکان هنرور خود بود.
 )19/5چـــو رُهّــــــام گشت از کُشانــی ستوه

بـپـیـچـیـد زو روی و شـــد سوی کـــوه

 )19/6فــرود آمــد از دژ بــــه کــردار شیــر

کمـــر بـــر میــان ،بـــادپایی بـــه زیر

 )19/7از قیــــــاسش خـنـده آمـــد خـلـق را

کـــاو چــو خــود پنداشت صاحب دلق را

 )19/8خسرو با زهر خندی گفت :داد نزن« ،من گوش استماع ندارم ،لِمن تَقول؟»

نمونه برگ هماهنگ استاني (شماره )2
دنبالهي سؤال امتحان درس :ادبيات فارسي 1

رشته :ریاضي  -تجربي

تاریخ امتحان1399 /03 / 19 :

 -20باتوجّه به متن زیر مفهوم ترکیب کنایی«گندم نمای جو فروش» را بنویسید.

بارم

0/5

«خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمـای و چـون نمودی به خالف نموده مباش .بـه زبان ،دیگر مگو و بـه دل ،دیگر مدار ،تا
گندم نمای جو فروش نباشی».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -21با توجّه به بیت زیر ،شاعر شرط وفاداری معشوق را در چه میداند؟
«گرت هواست کــــه معشوق نگسلد پیوند

0/5

نگــاه دار سـر رشته تـــــا نگــه دارد»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -22مفهوم کلّی جمالت زیـر را کـه برگرفته از شعر سپید«پاسداری از حقیقت» و در وصف امام حسین(ع) و فرهنگ شهادت است،
0/5

بنویسید.
«چندان تناوری و بلند /که به هنگام تماشا /کاله از سرِ کودک عقل میافتد».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -23دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید.

0/5

«تا با خاک انس نگیری ،راهی به مراتب قرب نداری»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0/25
 -24در دو بیت زیر از شاهنامهی فردوسی ،کدامیک از ویژگیهای حماسه ،مشهود است؟
«یکــی کــــوه بُـد نــامش البـرز کـــوه

بـــه خورشید نزدیک و دور از گــــروه»

«بـــدان جــــــای سیمــــرغ را النه بود

کــــــه آن خــــانه از خلق بیگـانه بود»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -25پیام اصلی درس «طوطی و بقّال» را بنویسید.

0/5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -26شاعر در بیت زیر معتقد است که چه چیزی آیندهی افراد را رقم میزند؟

0/25

«کبوتـــری کـه دگـر آشیـان نخواهد دید

قضا همیبــردش تــا به سوی دانه و دام»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -27مقصود شاعر از مصراع دوم و سوم سرودهی زیر چیست؟

0/5

«ای سرزمینی کز خاکت /خوشههای گندم میروید /و پیامبران بر میخیزند»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -28منظور از عبارت زیر چیست؟
«ای کاش ،عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیزی که بدان نگاه میکنی» .

0/5

ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ )وﯾﮋه دﺑﯿﺮان(

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ….
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ درس :ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ 1

ﻧﺎم واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ :دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻋﺖ اﻣﺘﺤﺎن 09:00 :ﺻﺒﺢ

ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ :ﺧﺮدادﻣﺎه 1399

ﭘﺎﯾﻪ :دﻫﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن1399 / 03/ 19 :

رﺷﺘﻪ :رﯾﺎﺿﯽ  -ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

1398 - 1399

ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ 2 :ﺻﻔﺤﻪ

ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎﻧﯽ

 -1ﻣﻌﻨﯽ واژهﻫﺎ )ﻫﺮﻣﻮرد  0/25ﻧﻤﺮه(

 (1/2ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺨﺖ

 (1/1ﺑﯽﻧﯿﺎز

 (1/4ﺗﺮكﺑﻨﺪ ،ﺗﺴﻤﻪ و دواﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ زﯾﻦ اﺳﺐ ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ

 (1/3دﺷﻤﻦ

 (1/6ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺷﺪه ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي

 (1/5ﺑﯿﺎن ،ﺑﯿﺎنﮐﺮدن

 -2اﻣﻼي واژهﻫﺎ )ﻫﺮﻣﻮرد  0/25ﻧﻤﺮه(

 (2/2ﻟﺌﯿﻤﯽ

 (2/1ﮔﺰاردهاي

 (2/4ﺷﺴﺖ

 (2/3ﻋﺬري ﺧﻮاﺳﺘﻢ

 (2/6اﺳﺘﺮﺣﺎم

 (2/5اﺷﺒﺎه

 0/5) -3ﻧﻤﺮه(

 (3/2ﺳﻤﻨﺪ ،زرده

 ( 3/1ﻣﮑﺎري

 -4رﻫﺎم ﺑﺎ اﺷﮑﺒﻮس ﺑﺮآوﯾﺨﺖ
 0/5) -5ﻧﻤﺮه(

ﺑﻮق و ﮐﻮس ز ﻫﺮ دو ﺳﭙﻪ ﺑﺮآﻣﺪ

 (5/1ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ  -دﯾﺪﻣﺶ )او را دﯾﺪم(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (5/2ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻤﻤﯽ  -ﮔﻔﺘﺖ

 -6ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ 3 :ﺗﺮﮐﯿﺐ وﺻﻔﯽ

)ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ(

ﺗﻌﺪادﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ 3 :ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ

 -7درﺧﺘﺎن را دوﺳﺖ دارم و  ................و آب را )دوﺳﺖ دارم(  /ﺣﺬف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪي ﻟﻔﻈﯽ

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -8ﺟﻤﻠﻪي ﻫﺴﺘﻪ )ﭘﺎﯾﻪ( :ﺧﺴﺮو ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮزه را ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺑﺮد /ﺟﻤﻠﻪي ﭘﯿﺮو )واﺑﺴﺘﻪ() :ﮐﻪ( ﻣﺮﺑﺎي ﺑِﻪ داﺷﺖ ) 0/5ﻧﻤﺮه(

» -9ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ« ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدي دارد و »ﺗﻦ« ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ دارد.

 -10ﺟﺪول ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

ﻓﻌﻞ

ﻣﺎﺿﯽ ﻧﻘﻠﯽ

ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري

ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻣﯽرود

ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﯽ

-11ﮔﺬرﮔﺎه

) 0/25ﻧﻤﺮه(

» -12ﻧﺎن« ﻣﺠﺎز از روزي و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدي

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -13ﺷﺎﻋـﺮ آوﯾﺰان ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن را ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔـﯽ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ از ﺑﯽﻣﺤﺼﻮﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ وﻟﯽ
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آراﯾﻪي »ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -14در ﻋﺒﺎرت »د« ﺳﺠﻊ

) 0/5ﻧﻤﺮه(

وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ و ﺳﺠﻊ در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد 0/25) .ﻧﻤﺮه(

» -15ﺧﺸﺖ زدن« ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻧﺠﺎم دادن »ﮐﺎر ﮐﻢارزش و ﭘﺮﺣﺠﻢ« اﺳﺖ.
 -16ﭼﺮب و ﺿﺮب ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻫﻢﺳﺎن دارﻧﺪ.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

» -17ﭘﺮﻧﺪهي ﮐﺎﻏﺬي« اﺳﺘﻌﺎره از »ﻧﺎﻣﻪ« اﺳﺖ.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

دﻧﺒﺎﻟﻪي راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ )وﯾﮋه دﺑﯿﺮان( درس :ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ 1

 -18ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺮ

 (18/1از اﯾـــــــﻦ ﺧﻄّﻪ ﻧﻐﺰ ﭘﺪرام ﭘﺎك

رﺷﺘﻪ :رﯾﺎﺿﯽ  -ﺗﺠﺮﺑﯽ

وزﯾﻦ ﺧـــﺎك ﺟــﺎنﭘﺮور ﺗﺎﺑﻨﺎك

 (18/2دﮔـــﺮ ره ،ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﻫﻨـﺮ آﺷﮑـﺎر

ﮐﺰ آن ﺧﯿﺮه ﺷﺪ دﯾــﺪهي روزﮔﺎر

 (18/4ﮐـــﻪ اﯾﻨﺎن ز آب و ﮔﻞ دﯾﮕـﺮﻧﺪ

ﻧﮕﻬﺒﺎن دﯾﻦ ،ﺣﺎﻓــــــﻆ ﮐﺸﻮرﻧﺪ

 (18/3ﺧﺮوﺷﺎن و ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺮدار ﻣـﻮج
ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮑﺮي

ﻓﺮاز آﻣﺪﻧﺪ از ﮐـــــﺮان ﻓﻮجﻓﻮج

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن1399 / 03 / 19 :

) 0/5ﻧﻤﺮه(
) 0/5ﻧﻤﺮه(
) 0/5ﻧﻤﺮه(
) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -19ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم اﺑﯿﺎت و ﻋﺒﺎرات:

 (19/1ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪي ﺧﻮدت اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬار ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪي آنﻫﺎ ﻧﺒﺎش.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (19/2وﻗﺘﯽ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف اﻓﺮاد ﻋﺎدل در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ روزي ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (19/3ﻓﻮراً ﺳﯽ دﯾﻨﺎر )ﺳﮑﻪي ﻃﻼ( ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﻟﺒﺎس ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 (19/4ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (19/5وﻗﺘﯽ رﻫﺎم از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺷﮑﺒﻮس ﮐُﺸﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ ،از او روي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﻮه ﻓﺮار ﮐﺮد.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) (19/6ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـــﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ رزم ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺐ ﺗﻨﺪرو ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮي از ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و

ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (19/7ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻃﻮﻃﯽ ،ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺮد ژﻧﺪهﭘﻮش ﮐﭽﻞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 (19/8ﺧﺴﺮو ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ ،ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎي ﺗﻮ ﻧﺪارم .ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ

ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟«

) 0/5ﻧﻤﺮه(

» -20ﮔﻨﺪم ﻧﻤﺎي ﺟﻮﻓﺮوش« ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻓﺮاد دورو و ﻣﻨﺎﻓﻖ و رﯾﺎﮐﺎر اﺳﺖ.
 -21وﻓﺎداري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق

) 0/5ﻧﻤﺮه(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -22ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ از درك ﻋﻈﻤﺖ ﻋﺸﻖ ،ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ )ﻋﻘﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك رﻣﻮز ﻋﺸﻖ را ﻧﺪارد(

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -23ﺗﺎ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮي )ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ( ) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -24ﺣﻀﻮر ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪي »ﺧﺮق ﻋﺎدت« در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت از ﺷﻌﺮ ﺣﻤﺎﺳــﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« اﺳﺖ] .وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪهي
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده و ﺷﮕﻔﺖآور و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺧﺮق ﻋﺎدت([

) 0/25ﻧﻤﺮه(

 -25ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺒـﺎﻫﺖﻫﺎي ﻇــﺎﻫﺮي دو ﭼﯿﺰ را دﻟﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎﻧـــﯽ آنﻫﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ دو ﭼﯿﺰ ﺑـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﯾﮑﺴـﺎن ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ].از روي ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﻢ[ ) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -26ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ) 0/25ﻧﻤﺮه(

 -27اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞﺧﯿﺰي و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺎك و ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن دارد.

) 0/5ﻧﻤﺮه(

 -28اي ﮐﺎش ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ارزش آنﻫﺎ و ﻋﻈﻤﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮي 0/5) .ﻧﻤﺮه(

