دانشجويان محترم پاسخها را در مقابل يا زير هر سؤال بنويسيد و در صورت نياز از صفحة آخر استفاده نماييد.

الف( دانشهاي ادبي و درك مطلب ) ٥نمره(

 -١در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد(٠/٧٥) .
 -١-١سعدي شاعر و نويسنده بزرگ قرن  .......................است و اثر ماندگار او در نثر مسجع  ..............................نام دارد.
( يكي از قالبهاي شعر فارسي است با تعدادي ابيات هموزن )حداقل دو بيت( كه قافيهي ابيات مستقل و در هر
....
) -٢-١
بيت دو مصراع همقافيهاند.
 -٢تفاوتهاي اساسي ادبيات حماسي با ادبيات غنايي در چيست؟)(٠/٥
 -٣چه تفاوتي بين انسان و ساير موجودات وجود دارد؟ اين تفاوت ناشي از چه امتيازي است؟ توضيح دهيد(٠/٧٥).

 -٤ضمن معرفي خيام ،بنويسيد شعر او چه تأثيري در ادبيات فارسي داشته است؟)(٠/٥

-٥
-٦
-٧
-٨

در مصراع» :صوفي ار باده به اندازه خورد نوشش باد« مجاز را مشخص كنيد(٠/٢٥).
در بيت زير ،جز تضاد و تناسب چه آراية ديگري دارد؟)(٠/٢٥
»آدمي پير چو شد حرص جوان ميگردد /خواب در وقت سحرگاه گران ميگردد«
در بيت :بدو گفت مهتر به روي دژم كه برگوي تا از كه ديدي ستم؟ منظور از او و مهتر كيست؟ )(٠/٥
در عبارت  :دين به دنيا فروشان خرند .يوسف بفروشند تا چه خرند؟ منظور از »يوسف« چيست؟ )(٠/٥

 -٩پيام خيام در بيت پاياني اين رباعي چيست؟ )(٠/٥
درياب دمي كه با طرب ميگذرد
اين قافلة عمر عجب ميگذرد
پيش آر پياله را كه شب ميگذرد
ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

 -١٠توضيح دهيد كه چرا سعدي ميگويد »علم از بهر دين پروردن است نه از بهر دنيا خوردن« ؟ )(٠/٥
ب( معني كلمات مشخص شده را بنويسيد ٢).نمره(

(  -٣دهن جز به لؤلؤ نكردند باز)
(  -٢يكي مايهور بد بهسان رهي )
 -١بر گردنش پالهنگ مينهد )
(  -٦كيد و اضرار خود و ديگران ارتكاب
(  -٥با وي درشتي نكند در مشافهه )
 -٤بهايم به روي اندر افتاده خوار)
(
(  -٨سيل مغافصه در رسيد).
(  -٧نفحات صبح داني ز چه روي دوست دارم )
نمايد )
پ( عبارات و ابيات زير را به فارسي روان برگردانيد ٧).نمره(

 -١چون به صحبت كسي بد مبتﻼ شود مجاملت و مدارا بايد كرد تا برهد(٠/٥) .

 -٢بي هنران هنرمند را نتوانند كه ببيند چون سگان بازاري مشغله برآرند و پيش آمدن نيارند؛ يعني ،سفله چون به هنر با كسي برنيايد به
خبثش در پوستين افتد(١) .

(

 -٣پس سنن و وظايف دين در او)كودك( آموزند و او را برمواظبت آن ترغيب كنند و بر امتناع از آن تأديب(١).
 -٤داشآكل سگرمهاش را در هم كشيد و با تفنّن به چپقش پك ميزد(٠/٥) .
 -٥بدو گفت پردخته كن سر ز باد
جهاندار پيش از تو بسيار بود

كه جز مرگ كس را ز مادر نزاد)(٠/٥
كه تخت مهي را سزاوار بود

 -٧درون دلت شهربند است راز

نگر تا نبيند در شهر باز)(٠/٥

 -٨درشتي و نرمي بههمدر به است

چو فاصد كه جرّاح و مرهمنه است)(٠/٥

 -٩ز مال و جاه ندارد تمتعي هرگز

كسي كه بازوي ظلم و سر ستم دارد )(٠/٥

 -١٠خوشا آنان كه پا از سر ندانند
كنشت و كعبه و بتخانه و دير

ميان شعله خشك و تر ندانند )(١
سـرايي خـالي از دلـبر ندانند

 -١١آن قصر كه بر چرخ هميزد پهلو
ديديم كه بر كنگره اش فاختهاي

 -١٢دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد

بر درگه آن شهان نهادندي رو )(١
بنشسته هميگفت كه كوكو كوكو

مگسي كجا تواند كه بيفكند عقابي؟! )(٠/٥

ث( نگارش و نامه نگاري ) ٦نمره(

 -١انواع سفرنامه را با ذكر نمونه بنويسيد(٠/٥).
 -٢در متن زير چهار اشتباه نگارشي وجود دارد ،ضمن اصﻼح  ،درست آن را بنويسيد(١).
ديروز ،دانشجوياني كه در مسابقات علمي اول شده بودند را مورد تشويق قرار دادند و احكام مربوطه را طي مراسمي باشكوهي به آنان اهدا
كردند .بها دادن به دستاوردهاي علمي دانشجويان بيترديد به آنان انگيزة تﻼش بيشتري ميبخشد.
 -٣نامة اداري و رسمي چه تفاوتهايي دارد؟)(٠/٥
 -٢دو نوع نام قالبي )كليشهاي( را نام ببريد(٠/٥).
 -٣در سمت راست باﻻي گزارش پس از موضوع گزارش به ترتيب دو عنوان زير هم ميآيد ،آنها را بنويسيد(٠/٥).

 -٣در كادر زير كه تقريباً معادل كاغذ  A5است ،با رعايت تمام ضوابط نامهنگاري و نگارشي ،نامهاي به باﻻترين مقام شهرداري منطقه ١٢
بنويسيد و بخواهيد تا در اطراف دانشكده فضاي سبز ﻻزم را فراهم كنند(٣).

كامياب باشيد
صابري بهداد

