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 محل مهر يا امضاء مدير
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 بارم متن سوال شماره
  معنی لغات مشخص شده را بنویسید. 1

 5/0 نداند کس او را چو هست ستودنالف(  

 5/0 را  بینندهب( نبینی، مَرَنجان دو  

 5/0 شوی. متحیرج( عجایب ببینی که مدهوش و  

 5/0 نیست زنگارد( تو را تا در آیینه  

 5/0 کار ایام جوانی پیشه کرده ای. فرتوتیدر موسم کهنسالی و  ه( 

 5/0 .پرهیز کن خیرهاز گفتار  (و 

 5/0 باز آید به سامان غم مخور شوریدهز( وین سر  

 5/0 کردم. رحلتح( از وطن خویش  

 2 کامل کنید.جدول زیر را با استفاده از لغات داده شده  2
  « التوحید، قابوس نامه، سعدالدین وَراوینی، غزالینظامی عروضی، اسرار»  
 نام اثر خالق 

 چهار مقاله 

 نامه )به فارسی(مرزبان 

  کیکاووسعنصرالمعالی

  محمد بن منوّر
 

 

  معنی و مفهوم کامل عبارات زیر را بنویسید. 3
 1 بی سود باشد، چون مغیالن که تن دارد و سایه ندارد. الف( بدان که مردم بی هنر مادام 

 1 هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعتِ ایشان در او اثر نکند، به طریقتِ ایشان متّهم گردد. ب( 

 1 آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. ج( 

 1 وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخورد( ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن       
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 1 ه( دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت       دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور 

 1 آرد گل صد برگ از خار؟و( که تواند که دهد میوه اَلوان از چوب               یا که داند که بر 

 1 دیوار وجود           هر که فکرت نکند، نقش بُوَد بر دیوارز( این همه نقش عجب، بر در و  

 1 ح( نیابد بدو نیز، اندیشه راه           که او برتر از نام و از جایگاه 

 5/1 . دیمشخص نمایرا در ابیات زیر آرایه های درخواست شده  4
 کند خار مغیالن غم مخور ) جناس، تشخیص، تناسب(الف( در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم         سرزنش ها گر  

 
 

 ب( این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود           هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار ) تناسب، جناس، اضافه استعاری( 
 

 

 1 بین دو عبارت زیر، عبارتِ غلط را بیابید و تصحیح کنید. 5
  واژه ی اَنعام به معنی بخشش است. - 
 است.  "ترین"نشانه ی صفت عالی،  - 

 
 

 

 5/1 درخواست شده را بنویسید. هاینقش دستوری واژه 6
 دعا و درس قرآن، غم مخور  تتا بُوَد وِردَ        های تاردر کنج فقر و خلوت شبالف( حافظا!   

 

 

 ، غم مخور حال دوراننباشد  یکسانب( دائماً  
 

 

 برتریاند و هیچ لهجه و نژاد و گویشی به دیده این مادر، بر آن دیگری یکسانج( در چشم میهن، همه فرزندان این آب و خاک،  
 ندارد.

 

 

 را توضیح دهید. "هرکه را آنچه به کار باید، داد. "عبارت  7
 
 
 

1 

 ، چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است. "پرتو امید"با توجه به غزل   8
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