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 تٍ وام خدا

 اوشاء در وگارشی َای وشاوٍ

 

 .تاضذ هی ًگاسضی ّای ًطاًِ ّا سٌجِ ایي اص یکی. کٌیذ سػایت سا اسصیاتی ّای سٌجِ توام تایذ ًَیسیذ هی اًطاء ٍلتی

 .ضَد هی تشدُ کاس تِ ًَضتِ دس جوالت ضذى فْویذُ دسست تشای کِ است ّایی ًطاًِ کاستشدى تِ گزاسی ًطاًِ اص هٌظَس

 .ضَد هی اضاسُ ًگاسضی ّای ًطاًِ هْوتشیي تِ جا ایي دس

 يیرگًل)،( 

 .است کَتاُ هکثی ًطاًِ ٍیشگَل

 ُ:استفاد هَاسد

 :تاضذ هی کاهل جولِ یک حکن دس تاّن کِ هستمل غیش ّای ػثاست تیي دس: الف

 .سسیذ همػَد تِ کشد، کِ صیادی تالش تا اٍ

 (:تذل) کلوِ یک هَسد دس تَضیح تشای: ب

 ذ.آه دًیا تِ لوشی ّجشی 32۳ سال دس ایشاى، تضسگ سشای حواسِ فشدٍسی،

 ذ:آی هی «ٍ» جای تِ ّوپایِ ّای ٍاطُ تیي: ج

 ّستٌذ. فاسسی ضؼش تضسگاى اص حافظ ٍ سؼذی هَلَی، فشدٍسی،

 ذ:تخَاً اضافِ ی کسشُ تا سا آًْا خَاًٌذُ است هوکي کِ ٍاطُ دٍ تیي:  د 

 .خَاًذ خَد سَی تِ سا حسي هادس،

 : هٌادا: ُ

 .کي ػفَ هشا خذایا،

 ٍ؛(يیرگًل وقط( 

 تا طَالًی، ػثاست یک دس ٍلی سسٌذ هی ًظش تِ هستمل هفَْم ٍ ساختواى جْت اص کِ ّایی جولِ کشدى جذا تشای: الف

 :داسًذ هؼٌایی تستگی یکذیگش

  …ٍ کشد تٌظین سا ّا فْشست کشد؛ آٍسی جوغ سا هٌاتغ کشد؛ فکش تایذ خَب گضاسش ًگاسش تشای

 …ٍ ًتیجِ دس ًوًَِ، تشای صیشا، یؼٌی، فشضاً، هثالً، هاًٌذ تَضیحی ّای ٍاطُ اص پیص ٍ فؼل اص پس هشکة، جوالت دس: ب

 د.ًذاس ًیاص هفؼَل تِ یؼٌی است؛ الصم افؼال اص ،سفتي

 ).(وقطٍ 

 :خثشی کاهل ّای جولِ پایاى دس: الف

 .ضذ ضْیذ 525 سال دس ایشاى، تضسگ ػاسف المضاُ، ػیي
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 :اختػاسی حشٍف اص تؼذ: ب

 .م.ق 322 سال

  وقطٍ):( دي 

 ن:هستمی لَل ٍ ًمل اص سپ: الف

 «.گشدم تشًوی خاًِ آى تِ ّیچَلت دیگش: »گفت فشصاد

 :تاضذ ضذُ ًَضتِ تشاتشش دس اش هؼٌی کِ ای ٍاطُ اص تؼذ: ب

 تاتستاى: غیف

 :چیض یک اجضای تشضوشدى ٌّگام( ج

  …ٍ دلت ضٌَا، گَش تاص، چطن: است ًکتِ چٌذ سػایت ٍ داًستي خَب، ًگاسش اساس

  ٍگیًم « »  

  هثال؛ است؛ ًَیسٌذُ اص غیش کسی سخي پایاى ٍ آغاص تشای ًطاًِ يیا

 «.یتجَ داًص گَس تا گَْاسُ ص: »فشهَد( ظ) پیاهثش

  ٍ؟(سًال وشاو( 

 :    پشسطی جوالت پایاى دس: الف

 اًذیطی؟ هی چِ تِ

 د:سٍ هی کاس تِ پشاًتض داخل دس اتْام، ٍ تشدیذ داد ًطاى تشای: ب

 .است گزضتِ( ؟) ًفش هیلیَى دُ هشص اص تْشاى جوؼیت سسوی، غیش آهاس طثك

  تعجة وشان)!( 

 . تاکیذی یا ػاطفی تؼجثی، ّای جولِ پایاى دسالف(

 !سٍصگاسی ػجة

  هي! تش ٍای

 !آّستِ

 :اغَات اص تؼذ (ب

 .تیي ػثشت دل ای! ّاى

  فاصلٍ خط (-) 

 :هکالوِ ًطاى تشای الف(

 .کي تؼظین اهیش لثال دس ـ

 !ضَ ساکتـ 
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 :کلوات ٍ اػذاد ّا، تاسیخ تیي «تِ» ٍ «تا» اضافِ حشف جای تِ: ب

  1340 - 1350 دِّ

 هطْذ -تْشاى لطاس

 :دٌّذ ًطاى سا هٌظَس یک اص هختلف جٌثِ دٍ ّن سٍی تش ٍاطُ دٍ کِ ٌّگاهی: ج

 .داسًذ خاغّی لشاتت ٍ ًضدیکی ادتی، -ٌّشی هثاحث

  ٍوقطٍ س (...) 

 :داس اداهِ یا هحزٍف ّای ٍاطُ دادى ًطاى تشای: الف  

 ... فشٌّگی، ٌّشی، خثشی، سیاسی، ٍسصضی،: داسد اًَاػی گضاسش

 :ًاتوام سخي:  ب

 …الل صتاًن …ضوا …ضوا

 :گفتاس دس کطص دادى ًطاى تشای: ج

 کجایی؟ حسیي ی …آّا. سیخت ی …ّش سمف

  َالل دي یا پراوتز ( ) 

 :ٍاطُ یک هؼادل ٍ هؼٌی (الف

 .است ها هلّی صتاى( استاًذاسد) هؼیاس صتاى

 :تیشتر تًضیح( ب

 ريدکی، آثار شرح) ادتی تحقیقات ديّم( …سیرالعثاد عطّار، غزلیّات قاتًسىامٍ،) تصحیح یکی: است گريٌ سٍ وفیسی سعید آثار

 ي ...(. ایلیاد پًشکیه، آثار ومًوٍ) َا ترجمٍ سًّم( …خًاجً وظامی،

 … ٍ ساتك ًام تخلع، ضْشت، تاسیخ، رکش (ج

 .است تَدُ پایتخت تاسّا تاسیخ طَل دس( ّگوتاًِ) ّوذاى ضْش

  ممیز) / ( 

 :ضؼش یک ّای هػشاع کشدى جذا تشای

 د/کش هکثی آسواى/ سَاس پشسیذ کِ تَد فلك دس/ کجاست دٍست خاًِ

 تسايی)=( : 

 :هطلة دٍ هیاى تساٍی دادى ًطاى تشای

 .تَاًاست داًاست، کِ ّش=  تَد داًا کِ ّش تَد تَاًا

  قالب[ ]  

 :ًثاضٌذ کالم اغل جضٍ کِ هطالثی( الف

 .ًطست جایص تش ٍ[ آهَصاى داًص احساسات اتشاص] ضذ ٍاسد کالس تِ هؼلّن
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 :ضًَذ هی گزاضتِ لالب دس احتوالی تَضیحات یا ضذُ اضافِ ّای ٍاطُ لذیوی هتَى تػحیح دس( ب

 .دادی اهاًت هي تِ صس ایي[ تَ] طشّاسم، هشدی هي: گفت

 :ّا ًاهِ ًوایص دس اجشایی دستَسّای (ج

 تیایی؟ سفش ایي تِ حاضشی اکٌَى آیا[: جذی ی لیافِ تا] حسیي -

 

 

 (تیاتدا دتیش – هؼػَهی)

 پسشاًِ غیش دٍلتی هثٌادتیشستاى 


