
کدام یک از بیت هاي زیر نمونۀ مناسبی براي آرایۀ تکرار است؟   1
اي زبان هم رنج بی درمان تویی الف. اي زبان هم گنج بی پایان تویی

پستی گرفت هّمت من زین بلند جاي   ب. نالم ز دل چو ناي من اندر حصار ناي  

جمله «این کتاب در سال  قمري، به دست عده اي از دانشوران خراسان، نوشته شد. معّرف چه کتابی است و موضوع آن چیست؟  2346

نویسندة تاریخ بلعمی چه کسی است و به فرمان چه کسی این اثر تألیف شده است؟  3

تعداد مصوت ها و تعداد هجاها و نوع هر هجا از کلمات زیر را بنویسید.   4
ابر:         ایمان:      انقالب:     اصرار:

با توجه به بیت «اي ساربان آهسته ران کارام جانم می رود       وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود»  5
نوع هجاهاي آن را با عالمت مخصوص هر کدام مشخص کنید.

تعداد هجاهاي هر کدام از کلمات زیر را بنویسید.   6
قرار:         مخّرب:       استفاده:        مجلس:

رابطه ي «وزن» و «محتوا» را در شعر شرح دهید.  7

پدر شعر پارسی چه کسی بود و به چه سبب این نام بر او نهاده شد؟  8

جاي خالی را با واژة مناسب کامل کنید.   9
الف) زبان ایرانیان پیش از اسالم .................. یا .................. نامیده می شد. 

ب) در مناطق شمال و شمال شرقی ایران زبان  .................. متداول بود. 
ج) زبان هاي  .................. به دو گروه زبان هاي «پهلوي» و «پارتی» تقسیم می شود.

درست یا نادرست بودن عبارت  زیر را مشخص کنید.    10
الف) پس از ورود اسالم به ایران، زبان فارسی، تحول تازه اي را پشت سر گذاشت، و به مرحلۀ جدیدي گام نهاد که بدان «فارسی میانه» یا «فارسی دري»

می گویند. 

درست  نادرست  
ب) زباتن رسمی دورة ساسانی، پهلوي بوده است. 

درست  نادرست  
ج) آثاري که به زبان فارسی باستان تألیف شده، بیشتر آثار دینی زدتشتی است. 

 درست  نادرست  
د) منظومۀ درخت آسوریک» و «یادگار زریران» هر دو اصل پارتی دارند. 

درست  نادرست 

□□

□□

□□

□□

در کدام گزینه یک مورد «شناسایی نکات ادبی» وجود دارد؟   11

الف) رابطۀ تضاد میان «پر و خالی» - بهره گیري از کنایه و تمثیل – شبکۀ معنایی  

ب) آرایۀ تلمیح – کوتاه و بلند بودن جمله ها – ترکیب سازي واژه ها 

□

□



جدول زیر را کامل کنید.   12

واژة هم وزن نشانه ها نحوة قرار گرفتن صامت و مصّوت ها واژه 

َسرو 

شهید 

معامله 

13  مشخص کنید که هر عبارت مربوط به کدام مرحله از «کالبدشکافی» شعر است؟ 
الف) بررسی لحن شعر:  ..................  

ب) بررسی ترکیب  سازي هاي شاعر:  ..................  
پ) بررسی تعداد استعاره ها:  ..................  

ت) بررسی دیدگاه شاعر:  ..................

متون یا آثار ادبی را به چند بخش تقسیم می کنند؟  14

درست یا نادرست بودن عبارت  زیر را مشخص کنید.   15
میان کلمه هاي «منّور» و «مقّدر» سجع متوازن وجود دارد. 

◯◯درست                               نادرست 

در عبارت «خبري که دانی دلی بیازارد، خاموش تا دیگري بیارد.» ارکان سجع را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.  16

در عبارت «هیزم درویشان خریدي به حیف و توانگران را دادي به طرح» چه نوع سجعی وجود دارد؟  17

گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.   18
در کدام بیت، آرایۀ ادبی تکرار (واژه آرایی) وجود دارد؟  

 گوشۀ چشمت بالي گوشه نشین است       الف ) گوشه گرفتم ز خلق و فایده اي نیست

 که الله می دمد از خون دیدة فرهاد          ب ) ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

◯

◯

در متن زیر، سجع ها را بیابید، نوع هر یک را مشّخص نمایید و دربارة ارزش موسیقایی هر یک اظهار نظر کنید.   19
« صیّاد بی روزي، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد. دو چیز ُمحال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. 

 به نانهاده، دست نرسد و نهاده، هر کجا هست، برسد. هر که به تًادیب دنیا راه صواب نگیرد، به تعذیب عقبی گرفتار آید». 
(گلستان سعدي)

در هر عبارت، سجع را بیابید و نوع آن را مشّخص نمایید.   20
الف) محبّت را غایت نیست؛ از بهر آن  که محبوب را نهایت نیست.                (تذکرةاالولیاء عطار) 

ب) یک خلقت زیبا، به از هزار خلعت دیبا.                        (سعدي) 
ج) پشت و پناه سپاه من بود، در دیدة دشمنان خار  و   بر روي دوستان خال. 

د) فالن را کرم بی شمار است وهنر بی حساب، داراي عزمی است متین و طبعی کریم. 
هـ) ظاهر درویشی، جامۀ ژنده است و موي سترده و  حقیقت آن، دل زنده و نفس مرده. 

و) ارادت بی چون، یکی را از تخت شاهی فرود آرد و  دیگري را در شکم ماهی نکو دارد.

در عبارت زیر، واژه هاي سجع کدام اند؟ وجه اشتراك آن ها را بنویسید.   21
گلستان سعدي)گفت: « خاموش! که در پستی مردن، به که حاجت پیش کسی بردن.»  )

که عشق آسان نمود اّول، ولی افتاد مشکل هاالف. اال یا اَیّها الّساقی أِدر کأسًا و ناِولها  

اي ز چشمۀ نوشت، چشم و دل چراغانی  ب. خلوتم چراغان کن، اي چراغ روحانی  
که من این جا به امیدي گردمپ. من از این جا به مالمت نروم  

22 عالمت هجاهاي کدام بیت، چهار بار »U − − − تکرار شده است؟ »

23 در بیت زیر، چند هجاي کوتاه وجود دارد؟ 
تا شب نرود، صبح پدیدار نباشد»«تا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی  

در بیت زیر، تکرار آگاهانۀ صامت  ..................  در غناي موسیقی  ..................  بیت مؤثر است.   24
با مردم بی درد ندانی که چه درد است؟» و از درد  شنیدن   «از درد سخن گفتن




