
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 معنی ابیات زیر را به فارسی روان بنویسید : الف

 ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار                دایی که به تقدیر عزیز          .پاک و بی عیب خ1 

 

 خودشکن آینه شکستن خطاست                                      .آیینه چون نقش تو بنمود راست 2 

 

 بیاموز آموختن عار نیست                                        .ز آزادگان بردباری و سعی       3 

 

 چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی       .کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی                 4 

 

 یا چو مردانت مرگ رویاروی                                     .یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه     5 

 

 چون تو روح نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور                ر کند           .ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی ب6 

 

 .همای اوج سعادت به دام ما افتد                                     اگر تو را گذری بر مقام ما افتد 7 
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 :معنی واژه  ب

 استراق سمع :                                   قوس قزح :                                  مرآت :         تنبیه :                    

  داعیه :            هجو :                                                  فرتوت :                         الف :                            

2 

 :آرایه ها  ج

 آرایه شاخص ابیات زیر را بنویسید :

 ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید          .عزیز مصر به رغم برادران غیور               1 

 .به چشم بصیرت به خود درنگ                           تو را تا در آینه زنگار نیست 2 

 که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را          .صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را          3 

 .گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود 4 

 

2 

 

 :تاریخ ادبیات  د

 .نویسنده آثار زیر را بنویسید و برای نویسندگان زیر یک اثر نام ببرید .1

 

 



 

 

 چهار مقاله :                        نظامی گنجه ای :                        

 اخالق ناصری :                                                 وراوینی :       

 .قابوس نامه با موضوع ................... نوشته شده است .2

 .کیمیای سعادت در واقع برگرداندن فارسی کدام کتاب است ؟3

 ب( احیا العلوم                         ج( توحید مفضل                     د( روضه خلد              الف( تذکرة االولیا         
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 : امالء ه

 .واژگان نادرست را بیابید و درست آن را بنویسید :1 

 همدم نیکو خسال  –جای تهمت زده  –خوار مغیالن  –تعّمل اندر این باب  –سهی قدان  –سنگین ترین مصاعب 

 

 

2 

 نمره(1.با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید : )1 و

 )داستان عاشق مترسک در مزرعه ای رخ می دهد جایی که اگنس با پدری سنگدل زندگی می کند و زندگی برایش لذتی  ندارد (      

 ضمیر )ش( در جمله آخر چیست ؟ شب(نق                                     الف( )عاشق( چه نقشی دارد ؟   

 ؟د( در فعل آخرین جمله کدام بن به کار رفته است                                                    ج( یک متمم بیابید .    

 نمره( 5/0.).نوع )ی( را در جمالت زیر تشخیص دهید 2 

 ب( باب رابطه با دوستی امیلی گشوده شد .                    الف( کالریس خواهری به نام آلیس دارد .   

 نمره(2) گروه اسمی ، هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید . ی .در عبارت زیر همه3 

 الف( ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها           ب(توخود از کدام شهری ؟ که ز دوستان نپرسی    

 نمره(1مصراع و جمالت زیر مشخص کنید : ).نوع زمان فعل بکار رفته را در 4 

 الف( ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد .         ب(حافظ به ما شیوة درست نگاه کردن به زندگی را می آموزد .  

 نمره(5/0.مصراع دوم شعر زیر را بنویسید : )5 

 ز تمام بودنی ها تو فقط از آن من باش                               ......................................................          
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