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 /5 هستند؟ ییهجا  ها سه کدام گروه از واژه   ۱

 
 

  د) خود ، چون          و کیج) خواهش ، ن              ، ماللت  ییب) رها                ) کودکانه، دلنوازان الف
 

حذف "بارهم با  کیو  شوند ینوشته م ی، خوانده و به خط عروض"با همزه" کباریها  کدام گروه از واژه  ۲

 .شوند ینوشته م یعروض خط به "همزه

۱ 

 
  

  مجموعه رافکن،ید) ش          آهنگ، نهفته ج) شب        آور، خودشکن  ب) جنگ         زیانگ ) سرآمد، دلالف

 /5 شود؟ در کدام بیت آرایة تشبیه دیده می   ۳

  

 (  چون کنم تدبیر کارت چون کنم / چون دل تدبیر اندیشم نماندالف

  اي آب و اي آتش بیا اي در و اي دریا بیا/   اي خسرو مه وش بیا اي خوش تر از صد خوش بیا ب(

 

 ۱ دارند. یسجع متواز ر،زی عبارت در …………… و …………… یواژه ها ۴

  رود.ی دم که جانم میشتن دیمن خود به چشم خو / سخن  یهر نوع ندیدر رفتن جان از بدن گو 

 ۲ بیت زیر را به هجاهای تشکیل دهندة آن تجزیه و تقطیع کنید؛ سپس هر هجا را با عالمت خاص آن بنویسید. 5

 که تنها روند ییچو خواهند جا  /  دل از دست مردم ربود دینبا 
 

                  ۱مصراع  هجانویسی

                   جاییه نشانه

                  ۲مصراع  هجانویسی

                   جاییه نشانه

 

 ۱ ( تکرار شده است؟ U _ _ _  عالمت هجاهای کدام بیت چهار بار )  ۶

 هادارد که بربندید محملجرس فریاد می ب(                         ندانم هیچ کس در عهد حسنت    الف( 

 کس اریکه همچون تو بس داننیقی  (د                 يمفتاح زندان آمد يامروز خندان آمد   (ج
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 ۱ درست است؟ یخط عروض ی درباره نهیکدام گز ۷

 . حرکات حذ ف شود دیبا ی) در خط عروضالف 

 . شوند یحذف م یدرخط عروض ند،یآ یکه در خط هست امّا به تلفّظ در نم ی) حروفب

 ) هرسهد                                . میسینو یم کباری) حرف مشدّ د را ج

 

یک مورد »است؟  « ب»در جدول زیر مربوط به کدام یک از شخصیت های گروه « الف»هریک از موارد گروه  ۸

 «اضافی است.

۲ 

 
 

 ب الف

 عطار سرودن قصیدة تمام وکمال با موضوع اندرزی

 کسایی مروزی به اوج رساننده شعر حماسی

 فردوسی الهی نامه

 عنصری 

 

 ۱ را بنویسید.« مؤلّفات»صامت ها و مصوت های واژة  9

   

 ۳ به سواالت زیر  پاسخ کوتاه دهید. ۱1

 هجای پایانی اوزان شعر فارسی چه نوع هجایی است؟   الف( 

 عالمت الگوی چه نوع هجایی است؟«   U -»   ب(

  ارزش موسیقایی کدام نوع سجع در سخن، بسیار کمتر از دیگر سجع ها است؟   پ(

 

 ۱ نه درست است؟یگز کدام ۱۱
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 . است يغزنو ي ، از آثار دور ه "یبلعم خیتار") الف 

 . است یسلجوق ي ، از آثار دور ه"میالتّفه ") ب

 .است یو سلجوق يغزنو ي ، از آثار دوره"ناصرخسرو ي سفرنامه") ج

  . است یسامان ي ، ا ز آثار دوره" یهقیب خیتار") د

 

 ۱ .کنید مشخّص را جناس انواع زیر، های بیت در  ۱۲

  

 )قیصر امین پور( ما راست جدایی ما راست / دیوانۀ وصلیم و خدایی در دل، عطش عشق
 

را « و مراعات نظیر  کنایه، تشبیه، تشخیص، م»زیر را بخوانید و با توجّه به قلمرو ادبی، های  سروده  ۱۳

 شناسایی کنید.

۲ 

  

 هر که زین گلشن، لبی خندان ترا ز گل بایدش / خاطری فارغ ز عالم چون توکّل بایدشالف:  

 هست / جبهه وا کرده ای پیوسته چون گُل بایدش خُرده ای از مال دنیا در بساط هر کهب:  

 

 

 ۱ دو مورد شد؟ 6و5رنچه عواملی سبب گسترش زبان و ادبیّات فارسی در ق ۱۴

   

 /5 نه، درست آمده؟یدر کدام گز یزبان فارس یتعداد صامتها   ۱5

  

 ۳۲د)                         ۳۲ج)                               ۳۲ب)                               ۲۳) الف
 

 /5 . ............ استیشعر سبک خراسان ی قالب عمده ۱۶

  

                  د) مسمّط                        يج) مثنو                               دهیب) قص                             ) غزل الف
 

 ۱ . . است................. ی موفق نثر در دوره یها  از نمونه ، یمنثور ابومنصور ی شاهنامه  ۱۷
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 چکدامید)ه             یج) سلجوق                   یب) غزنو                     ی) سامانالف
 

 ۲1 جمع بارم ارزش دانش در عمل به آن است. ۱۷تعدادسوال 

 

 

 


