
 
 

     
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 
  
  

  

  با درخت دانش، گام به گام
  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

  سال اخير 6پوشش مباحث اين فصل در كنكورهاي سراسري   
  تست در كنكورهاي سراسري خارج از كشور  - سراسري داخل كشور و  هاي تست در كنكور  - 

ميزان تسلط خود را با:گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  نوبت قرمز بود، در
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي
  .سبز يا آبي را رنگ كنيد

 مقدمات

بخشتعداد سؤاالت
37

قرمز   سبز  آبي

  آشنايي با چند اصطالح

  ترين عامل موسيقي شعر وزن، اصلي

قرمز  سبز  آبي

  هاي ادبي مقدمات آرايه:1 بخش



سال اخیر6پوشش مباحث این فصل در کنکورهاي سراسري 
ز کشور تست در کنکورهاي سراسري خارج ا- سراسري داخل کشور و هايتست در کنکور3

کشور 

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب: آبی
متوسط: سبز
.به این قسمت مسلط نیستم: قرمز
اگر گام اولتان :هاي بعديگام

هاي بعدي قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرین، در صورتی که 

هاي توانید خانهت کردید میپیشرف
.سبز یا آبی را رنگ کنید

هاي شعر فارسیقالب

تعداد سؤاالت بخش
80

قرمزسبز آبی 

قصیده، غزل

بندبند، ترکیبقطعه، ترجیع

قرمزسبز آبی 

رباعی، دوبیتی، چهارپاره

قرمزسبز آبی 

مستزاد، شعر نیمایی

قرمزسبز آبی 

مسمط، مثنوي

قرمزسبز آبی 

پیشرفت با درخت دانش، گام به گام
.خود را ارزیابی کنید

هاي شعر فارسیقالب: 2بخش



سال اخیر6پوشش مباحث این فصل در کنکورهاي سراسري 

تست 9سراسري داخل کشور و هايردر کنکوستت12
در کنکورهاي سراسري خارج از کشور 

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب: آبی
متوسط: سبز
.به این قسمت مسلط نیستم: قرمز
اگر گام اولتان :هاي بعديگام

هاي بعدي قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرین، در صورتی که 

هاي توانید خانهفت کردید میپیشر
.سبز یا آبی را رنگ کنید

بیان

تعداد سؤاالت بخش
154

قرمزسبز آبی 

تشبیه

تشبیه بلیغ

قرمزسبز آبی 

ي مکنیه، شخصیت بخشیاستعاره

قرمزسبز آبی 

حقیقت و مجاز

قرمزسبز آبی 

هاي مجازعالقه

قرمزسبز آبی 

ي مصرّحهاستعاره

قرمزسبز آبی 

کنایه

قرمزسبز آبی 

با درخت دانش، گام به گام
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

بیان: 3بخش



بدیع لفظی): قسمت اول(4بخش

پیشرفت با درخت دانش، گام به گام
.خود را ارزیابی کنید

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب: آبی
متوسط: سبز
.مبه این قسمت مسلط نیست: قرمز
اگر گام اولتان :هاي بعديگام

هاي بعدي قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرین، در صورتی که 

هاي توانید خانهپیشرفت کردید می
.سبز یا آبی را رنگ کنید

بدیع لفظی

ت بخشتعداد سؤاال
69

قرمزسبز آبی 

آرایی، تکرارموسیقی درونی و معنوي شعر، واج

سجع، انوع سجع

قرمزسبز آبی 

)حرکتی، اختالفی، افزایشی(جناس تام، جناس ناقص 

قرمزسبز آبی 

اشتقاق

قرمزسبز آبی 

موازنه و ترصیع، جناس

قرمزز سبآبی 

سال اخیر6پوشش مباحث این فصل در کنکورهاي سراسري 
تست در 8سراسري داخل کشور و هايتست در کنکور9

کنکورهاي سراسري خارج از کشور 



بدیع معنوي): قسمت دوم(4بخش

پیشرفت با درخت دانش، گام به گام
.خود را ارزیابی کنید

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب: آبی
متوسط: سبز
.به این قسمت مسلط نیستم: قرمز
اگر گام اولتان :هاي بعديگام

هاي بعدي قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرین، در صورتی که 

هاي توانید خانهد میپیشرفت کردی
.سبز یا آبی را رنگ کنید

بدیع معنوي

بخشتعداد سؤاالت 
150

قرمزسبز آبی 

مراعات نظیر، تلمیح

تضمین، تضاد

قرمزسبز آبی 

ایهام، ایهام تناسب

قرمزسبز آبی 

لف و نشر، اغراق

قرمزسبز آبی 

حسن تعلیل

قرمزسبز آبی 

آمیزيتناقض، حس

قرمزسبز آبی 

سال اخیر6پوشش مباحث این فصل در کنکورهاي سراسري 
تست در 7سراسري داخل کشور و هايتست در کنکور9

کنکورهاي سراسري خارج از کشور 


