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(  3)  که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید .لغاتی    

 1. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

 2. عقل حیران شود از خوشه زریّن عنب / فهم عاجز شود از حقّه یاقوت انار

 3. آنچه بر روی زمین است از انواع نباتات و آنچه در برّ و بحر است .

 4. در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید و استراق سمع نکند .

 

( 5/2) ب. تاریخ ادبیات   

. اسرار التوحید اثر ........................................می باشد .1  

. کتاب اخالق ناصری در نهایت زیبایی ، سخنان ....................و.........................در حکمت عملی بررسی کرده است .2  

. نظامی عروضی کتاب ...............................را در قرن ..................نوشته است .3  

 

 پ. ابیات و جمالت زیر را به فارسی روان برگردانید .

(5/0ان دو بیننده را  )مرنجنبینی   /    نندگان آفریننده راــــــــــــــ. به بی1  

 

(5/0. نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است / شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار )2  

 

( 5/0 . )که مدهوش و متحیّر شوی . اگر نه راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی ، تماشا کنی و بیرون آیی 3  

 

(5/0. ز آزادگان بردباری و سعی / بیاموز  ، آموختن عار نیست )4  

 



(5/0د اوفتد .) تا نخواهند کس را نصیحت مگوی ؛ خاصّه کسی که پند نشنود که او خو. 5  

 

(1). مهتری گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوی 6  

و نعمت و جاه / یا چو  مردانت مرگ رویاروی یا بزرگی و عزّ      

 

(5/0).ای دل غمدیده ، حالت به شود ، دل بد مکن / وین سر شوریده بازآید به سامان ، غم مخور7  

 

( 5/2) .مشخص کنید آرایه ادبی ت. در هر یک از ابیات زیر یک  

.ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه نمایی 1  

. خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ؟2  

همی دانه و خوشه خروار شد / ز آغاز هر خوشه خروار نیست .3  

اندان نبوّتش گم شد. پسر نوح با بدان بنشست / خ4  

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور.5  

 

 ث . دستور

( 5/2)  شده را بنویسید  و سپس هسته و وابسته را مشخص کنید. توری کلماتی که خط کشیده . نقش دس1  

 -  دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز / یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 -  غوّاص اگر اندیشه کند کام نهنگ / هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ 

 - گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید / هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

( 5/2).از مصدر ) نوشتن ( موارد خواسته شده را به دست آورید .2  

............................ماضی نقلی ، دوم شخص جمع :..... - .............................مضارع التزامی ، اول شخص مفرد :. -  

فاعلی :................................ -ماضی ساده :.....................................             -مضارع مستمر ، سوم شخص مفرد :............................. -  

 

(1)ح. دو ویژگی آثار حافظ را بنویسید .  


