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بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم
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با سالم و آرزوی توفیق برای همة دانشجویان گرامی.
نحوة ارزشیابی دروسی که با این جانب است ،ذیالً به تفصیل و
روشنی آمدهاست .همة دروس شمارهگذاری شده و نام تکتک دروس
به طور کامل و نیز کد آنها آمدهاست.
برای هر درس سه صفحه اختصاصدادهشده 1 :عنوان درس .2
مشخصات درس و فعالیت خواستهشده

 .3نحوة پاسخگویی و

ارسال.
درس مورد نظر خود را پیداکنید و نوشتههای آن را به دقت
بخوانید و پاسخها را ارسالکنید .امیدوارم که مشکلی خاصی پیش
نیاید.
در صورت پیشآمدن مشکل خاصی و تنها در حال ضرورت می-
توانید برای من پیام بفرستید و یا تماسبگیرید .اگر پیام فرستادید،
حتماً نامتان و نیز نام درستان را بنویسید سپس پیام را بنویسید:
مثالً:
حسینی
درس فارسی عمومی
متن پیام.........
برای همگی شما آرزوی بهروزی و شادی و موفقیت را دارم.
شماره تماس 4175 :ـ  168ـ 0914
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شماره این درس:

1

نام درس:

فارسی عمومی
(مقطع کارشناسی رشتههای مختلف)
موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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امتحان پایان ترم درس فارسی عمومی
ــ امتحان پایان ترم فارسی عمومی را ،که جزو
دروس عمومی است ،خودِ دانشگاه برگزار میکند.
ــ امتحان پایان ترم تستی است.
ــ امتحان پایان ترم از کل کتاب خواهدبود و جایی
از کتاب درسی حذفنشدهاست.
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نکات الزم و ضروری برای خواندن درس فارسی عمومی
برای امتحان پایان ترم
 .1قسمت توضیحات هر درس را که در پایان درس آمده به خوبی بخوانید؛ زیرا بیشتر سؤاالت
از آن قسمت خواهدبود؛

 .2از متن دروس نیز سؤال طرح میشود (مثالً درس شماره  5با نام :کنایه ،مجاز و مثل).
بنابراین متن دروس را نیز به خوبی بخوانید .با مراجعه به نمونه سؤاالت ترمهای قبل با
این نوع سؤاالت ــ سؤاالتی که از متن دروس طرحشده ــ آشنا خواهیدشد؛
 .3قسمتهای مهم دیگری که باید به خوبی خواندهشود تاریخ ادبیات آمده در اول برخی
دروس و همچنین مباحث دستوری است که در جاهای مختلف کتاب آمدهاست؛
 .4از کل مطالب کتاب سؤال میآید و جایی از کتاب حذف نشدهاست؛ بجز اسامی
خاصِ آمده در دو درس مکتبهای ادبی ( )1و (( )2صفحات  215تا )236که برای
امتحان پایان ترم حذف است و الزم نیست خواندهشود ،البته فقط اسامی خاصی ،مثل:
المارتین ،الفونتن ،روسو ،مادام دوا ستال ،ژرار دو نروال ،آناتول فرانس و مانند اینها
حذف است نه توضیحات دیگرِ این دو درس.
 .5معانی ابیات و اشعار کتاب را الزم است فقط در حد توضیحات کتاب و اطالعات فعلی
خودتان بدانید.
 .6حداقل پنج نمونه از سؤاالت امتحان پایان ترم این درس را (پنج ترم منتهی به ترم اول
سال تحصیلی  99ـ  )1398تهیه نمایید تا به خوبی با نمونه سؤاالت این درس آشنا
شوید؛
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نام درس:

فارسی عمومی

مقطع و رشته :کارشناسی رشتههای مختلف

نوع ارزشیابی:

کد درس:
 1213210 -05و 1213210 -16

میانترم

تحقیق

میان ترم فارسی عمومی
میانترم درس فارسی عمومی به صورت ذیل خواهدبود:

7

هر دانشجویی باید سه نمونه سؤال پایان ترم از ترم اول 99ـ  98و
قبل از آن را (از سال  93تا  )98تهیهکند .تعداد سؤاالت باید بین  100تا 120
سؤال باشد .جواب سؤاالت را به صورت زیر بنویسد و بفرستد.
 .1جواب هر سؤال را با شماره دقیق سؤال و ترم مربوط کنار آن بنویسد( .یا تایپکنید یا با دست بنویسید).
مجموع شمارهها باید به تعداد سؤاالت باشد.
 .2شماره دقیق صفحة کتاب را که جواب درست سؤال را از آن پیدا کرده ،بنویسد.
 .3همة این کار (یعنی هر سه نمونه سؤال) را در یک فایل (  wordیا  )pdfبنویسد.
 .4اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را در داخل یک
زیپ قراردهد.
 .5اگر با دست مینویسید حتماً از خودکار سیاه استفادهکنید.
 .7فایل یا زیپ را به نام خانوادگی و درستان نامگذاری کنید ،مثال :حسینی .فارسی
 .8آن را به این ایمیل بفرستد:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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بارم و شیوة تصحیح جوابهای ارسالی فارسی عمومی به صورت ذیل خواهدبود:
.1هر کدام از نمونه سؤاالت  2نمره دارد .
اصل بر این است که به همة سؤاالت جواب درست بدهید ،و لذا برای مواردی که غلط جوابدادهاید نمرة منفی
لحاظ خواهدشد؛ یعنی برای هر جواب نادرست نیم نمره (از مجموع  6نمره) کمخواهدشد .جواب درست یعنی:
هم جواب درست سؤال را نوشتهباشید و هم شمارة دقیق و درست صفحة کتاب را که جواب در آن آمده

نوشتهباشید .جواب هر سؤالی اگر یکی از این دو تا را نداشتهباشد ،غلط محسوب میشود و نیم نمره کممیشود.
 .2مرتببودن نوشته ،مشخصات ظاهری جوابها ،نوشتن دقیق مشخصات دانشجویی ،و ارسال به موقع جوابها  2نمره
دارد.

جواب سؤاالت اگر تمیز و مرتب نباشد ،و یا به موقع ارسال نشود ،یا اگر با دست نوشتهاید و از خودکار

سیاه استفادهنکردهاید ،و یا آن را درست نامگذاری نکردهاید ،و یا اگر مشخصات خودتان را دقیق و مرتب
ننوشتهاید ،متناسب با مورد از  2نمره شما کم خواهدشد.
 .3جوابهایی که بیشتر از یک فایل باشند ،یا مثال چند عکس جداگانه باشند ،مطلقاً تصحیح نخواهندشد.

 .4فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره و فوری
ارسالکنید.

 .5مهلت ارسال :تا تاریخ1399/9/17 :
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شماره این درس:

2

نام درس:
مطالعات زبانی در متن ادبی
(کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس:

کد درس1213450 - 01 :

مطالعات زبانی در متن ادبی

مقطع و رشته:
نوع ارزشیابی:

کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی

تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجامدهید:
.1از «نشانهشناسی» ( 10صفحات  341تا  10 )367سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .2از «بازی نشانهها» ( 11صفحات  371تا  8 )395سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .3از «زبان ادب» ( 12صفحات  399تا  10 )426سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .4از «موسیقی در متن» ( 13صفحات  429تا  8 )457سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .5از «تخیل در متن» ( 14صفحات  461تا  5 )474سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .6از «تحلیل متن» ( 15صفحات  477تا  5 )520سؤال تستی طرحکنید و جواب سؤال را با شمارة
صفحهای از کتاب که جواب در آمده زیر سؤال بنویسید.
 .7قسمت «سبکشناسی» ( 16صفحات  523تا  )552را در دو صفحة تایپی (حدوداً  600تا  700کلمه) به
صورت روشن و واضح و دقیق خالصهکنید.
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(درس مطالعات زبانی در متن ادبی)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

از مجموع  46سؤالی که طرحمیکنید ،میتوانید  6سؤال آن را به صورت دو گزینهای طرحکنید.

4

 .جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
 .به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل

5

کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید تعداد سؤاالت چهارگزینهای را که
طرح و ارسال میکند  92سؤال باشد

6
7
8
9
10

فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید.
فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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شماره این درس:

3

نام درس:
مثنوی معنوی
(کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :متون نظم ( )2مثنوی

کد1213438 - 01 :

نام درس :نظم فارسی ( 4مثنوی) کد1213142 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجامدهید و بفرستید:
.1از مجموع  238صفحه ( از صفحات  22تا  260کتاب) جمعاً  47سؤال چهارگزینهای
طرحکنید و جواب صحیح هر سؤال را با ذکر شمارة صفحة کتاب در زیر سؤال بنویسید.
توجه :از هر پنج صفحه یک سؤال طرحکنید.

 .2جاهایی را که نویسندة کتاب در دفتر سوم (از ص  22تا ص  )260به دو دفتر اول و دوم
ارجاع داده ،تماماً و به صورت مرتب مشخصکنید؛ یعنی هم پیداکنید و مرتب و به دنبال
یکدیگر بنویسید و هم شماره بیت را و هم شمارة صفحه را ( شمارة صفحة دفتر سوم بنویسید).
سپس از مجموع این موارد  25مورد را از دفتر اول یا دوم پیداکنید و آن را با ذکر دقیق
مشخصات (شماره صفحه و شماره بیت همراه با خود توضیح) بنویسید.
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(مثنوی معنوی)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
 .به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل
کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید تعداد سؤاالت چهارگزینهای را که

4

طرح و ارسال میکند  94سؤال باشد و نیز همة مواردی را که در دفتر سوم به دو دفتر اول و
دوم ارجاع داده از دو دفتر اول و دوم پیداکند و با مشخصات کامل (صفحه و بیت در هر
دفتر) ارسالکند.

5
6
7
8
9
10

فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید.
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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شماره این درس:

4

نام درس:
کشفاالسرار
(کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :متون تفسیری با تأکید بر کشفاالسرار

کد1213287 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجامدهید:
.1چهار نمونه سؤال از نمونه سؤاالت پایان ترم این درس را پیداکنید و فعالیت زیر را روی
آن انجامدهید:
ــ جواب سؤاالت هر نمونه را به طور مرتب بنویسید و شمارة صفحهای از کتاب را که
جواب در آن آمده زیر آن بنویسید .مثالً نمونة اول :سؤاالت پایان ترم ،ترم دوم  97ـ . 1396
سؤال  :1جواب :عقل (گزینه  )3صفحه کتاب .22 :بعد از تمام شدن سؤاالت نمونة اول،
سؤاالت نمونة دوم و سپس سؤاالت نمونههای سوم و چهار را بنویسید.
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(کشفاالسرار)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.

4
5
6
7
8
9
10

 .به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل
کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید جوابهای  6نمونه سؤال را بفرستد.
فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید

جواب را به این ایمیل بفرستیدl.mahmoodpoor@gmail.com :

18

شماره این درس:

5

نام درس:
بالغت (بدیع و بیان)
(کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :بالغت (بدیع و بیان)

کد1213266 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجام دهید:
.1از چهار فصل کتاب ،از هر فصل ده سؤا ل چهارگزینهای طرحکنید و جواب صحیح هر
گزینه را با ذکر صفحة کتاب زیر آن بنویسید( .مجموعاً  40سؤال)
 .2از آنچه در کتاب آمده(از موارد مختلف)  12مورد را به اختیار در اشعار سعدی ،مولوی،
یا حافظ پیدا کنید و بنویسید .مثالً :جناس ناقص ،در این بیت سعدی:
سپس آدرس دقیق را بنویسید :مثالً  :کلیات سعدی ،ص  376غزل .174
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(بالغت .بدیع و بیان)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل

4

کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید مجموعاً  60سؤال تهیهکند و
بفرستد.

5
6
7
8
9
10

فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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شماره این درس:

6

نام درس:
عربی 2قسمت دوم (قواعد و متون)
(کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :عربی 2قسمت دوم (قواعد و متون)

کد1213269 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیتهای ذیل را انجامدهید:
اول :سؤاالت.
به سؤاالت ذیل پاسخدهید و سپس جواب را بفرستید.
 .1برای اسامی ثالثی مجرد ،غیر از مثالهای کتاب ،پنج مثال ذکر کنید.
 .2برای اسامی رباعی مجرد ،غیر از مثالهای کتاب ،دو مثال ذکر کنید.
 .3از میان مصادر کدام یک «سماعی» اند و کدام یک «قیاسی»؟
 .4اوزان «فُعالة» و «فُعال» هر کدام برای چه معنیای به کار میروند؟
 . 5با توجه به بحث مشتقّات در ثالثی مزید ،کلمة «مُستَخرج» چند معنی دارد ،آنها را بنویسید.
 .6با توجه به بحث «مصدر» بنویسید که کلمة «وضوء» چه نوع کلمهای است؟ چرا؟
 .7از افعال ذیل «اسم فاعل» و «اسم مفعول» بسازید:
الف ـ نَوَی ـ یَنوِی .ب ـ نَابَ ـ یَنُوبُ

ج ـ وَلَدَ ـ یَلِدُ

د ـ اِشتَاقَ ـ یَشتَاقُ

هـ ـ حَاصَر ـ

یُحاصِرُ
توجه :کلمة اول ماضیِ فعل است و کلمة دوم مضارع آن است .مثالً از «شَهِدَ ـ یَشهَدُ» اسم فاعل
میشود :شاهد .و اسم مفعول میشود :مشهود.
 . 8کلمة «مبنیّ» را که اسم مفعول است صرف کنید( .شش صورت آن را برای صیغههای مختلف
بنویسید).
 .9از ریشة «صفر» (به معنی زردی) و «زرق» (به معنی آبی) صفت مشبهه بسازید (برای مذکر و
مؤنث)
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« .10افعل تفضیل» به چند صورت به کار میرود .به صورت مختصر بنویسید.
کلمات زیر را به صورت مثنی (دو صورت) در بیاورید و حرکاتِ آن را بگذارید :
الف ـ موسی

ب ـ ناجی

ج ـ مُستَثنَی

 .11از کلمات زیر جمع مذکر سالم بسازید و حرکاتِ آن را بگذارید (دو صورت) :
الف ـ کافی

ب ـ مُحتَوی

ج ـ رجا

 . 12تفاوت «ملحق به مثنی» با «مثنی » را بنویسید و برای ملحق به مثنی پنج مثال بیاورید.
دوم :تحقیق.
در قرآن کریم تحقیقکنید و موارد ذیل را با ذکر شماره سوره ،نام سوره ،و شمارة آیه پیداکنید:
.1سه مورد کاربرد افعل تفضیل
 .2سه مورد اسم مفعول از بابهای ثالثی مزید
 .3سه مورد از جمع مذکر سالم
 .4سه مورد صفت مشبّهه
 .5سه مورد صیغه مبالغه
سوم :ترجمه.
حدوداً هفت تا ده سطر از کتاب قرائت عربی  2را به صورت روان ترجمهکنید و بنویسید مربوط
به کدام صفحة کتاب و است .از این صفحات یکی را به اختیار انتخابکنید 36 ،20 :و  44 ،37و
 57 ،45و 58
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(عربی 2قسمت دوم (قواعد و متون)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل

4

کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید تحقیق موارد قرآنی را از هر کلمه
سه مورد به هر کلمه  6مورد برساند.

5
6
7
8
9
10

فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید.
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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شماره این درس:

7

نام درس:
تاریخ زبان فارسی
(کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :تاریخ زبان فارسی

کد1213304 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجامدهید:
.1چهار نمونه سؤال از نمونه سؤاالت پایان ترم این درس را پیداکنید و فعالیت زیر را روی
آن انجامدهید:
ــ جواب سؤاالت هر نمونه را به طور مرتب بنویسید و شمارة صفحهای از کتاب را که
جواب در آن آمده زیر آن بنویسید .مثالً نمونة اول :سؤاالت پایان ترم ،ترم دوم  97ـ . 1396
سؤال  :1جواب :فارسی باستان (گزینه  )3صفحه کتاب .31 :بعد از تمام شدن سؤاالت نمونة
اول ،سؤاالت نمونة دوم و سپس سؤاالت نمونههای سوم و چهار را بنویسید.
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(تاریخ زبان فارسی)
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل

4

کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید جواب سؤاالت  6نمونه سؤال
پیداکند و بفرستد.

5
6
7
8
9
10

فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید.
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com
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شماره این درس:

8

نام درس:
مثنوی معنوی 1
(کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی)

موقع ارسال جواب حتماً مشخصات خود را به صورت ذیل بنویسید:
.1نام خانوادگی:

 .2نام:

.3شماره دانشجویی:

 .4نام درس:

 .5ترم:

 .6شهرستان:

 .7تاریخ:

برای تایپکردن صرفاً از فونت  B zar 13استفادهکنید.
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نام درس :متون نظم ( )4قسمت سوم :مثنوی معنوی ()1

کد1213295 – 01 :
مقطع و رشته :کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی
نوع ارزشیابی :تحقیق

ارزشیابی برای :میانترم و پایانترم

فعالیت زیر را انجامدهید:
.1چهار نمونه سؤال از نمونه سؤاالت پایان ترم این درس را پیداکنید و فعالیت زیر را روی
آن انجامدهید:
ــ جواب سؤاالت هر نمونه را به طور مرتب بنویسید و شمارة صفحهای از کتاب را که
جواب در آن آمده زیر آن بنویسید .مثالً نمونة اول :سؤاالت پایان ترم ،ترم دوم  97ـ . 1396
سؤال  :1جواب :خانقاه درویشان (گزینه  )3صفحه کتاب .27 :بعد از تمام شدن سؤاالت
نمونة اول ،سؤاالت نمونة دوم و سپس سؤاالت نمونههای سوم و چهار را بنویسید.
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توضیحات مربوط به چگونگی نوشتن و ارسال
(مثنوی معنوی )1
ردیف
1

توضیح
قسمتی از نمره (بین یک هشتم تا یک دهم) به مرتببودن و دقت جوابها و به موقع ارسال-
کردن (هر چه زودتر بهتر) جوابها و نیز دقیق نوشتن مشخصات اختصاصدارد.

2

قسمت اصلی هر نمره به کیفیت باالی سؤالِ طرحشده دادهمیشود.

3

جوابها حداکثر باید تا  1399/9/30ارسالگردد.
به جوابهای ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثری دادهنخواهدشد .اگر هم به هر دلیل

4

کسی بخواهد جواب را بعد از تاریخ مذکور بفرستد ،باید جواب سؤاالت  6نمونه سؤال را
پیداکند و بفرستد.

5
6
7
8
9
10

فایل را به نام خانوادگی خودتان و درستان نامگذاریکنید
فایل ارسالی را حتماً تا معلوم شدن نمرة این درس نزد خود نگهدارید .تا اگر الزم شد ،دوباره
و فوری ارسالکنید.
اگر کسی با دست آن را روی کاغذ مینویسد و از آن عکس میگیرد ،باید همة عکسها را
در داخل یک زیپ قراردهد .متن دستنویس باید با خودکار سیاه باشد.
تمام فعالیتی که انجامدادهاید حتماً باید در یک فایل باشد .اگر بیشتر از یک فایل باشد،
تصحیح نخواهدشد.
جواب را به این ایمیل بفرستید:

l.mahmoodpoor@gmail.com

