
 به نام خدا

 علوم و فنون :

 لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید.

 : روی  و حروف اصلی و الحاقی را مشخص کنید ه قافیه زیر را واج شناسی کنید.ده واژ -1

 رویان قرار از دل چو بستیزند بستانندسمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند    پری  الف(

 ب (  دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت         تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت 

 گیرددهم پندش ولیکن درنمیج ( دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد       ز هر در می 

 د (    گزید از غنیمت ظرایف بسی                       کزان سان نبیند طرایف کسی 

 شمی که نظر نگه ندارد                         بس فتنه که با سر دل آردهـ(     چ 

 آمد و رخسارع برافروخته بود             تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بودو ( دوش می 

 ز ( مرا وابسته ی دنیا نخواهد کرد گیسویی        نخواهم باخت عمری آبرو را پای ابرویی 

 غم با طبیبان                      درمان نکردند مسکین غریبان ح (  چندان که گفتم 

 ط (  مدتی در ره عشق تو دویدیم بس است              را صد بادیه ی درد بریدیم بس است 

 ی ( دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست             از خانه برون آمد و بازار بیاراست 

 عالئم هجاها را بگذارید  ده کلمه را تقطیع هجایی کنید و -2

 ده سوال از تاریخ ادبیات دروس چهار و ده استخراج کنید -3

 ده بیت را از غزلیات سعدی تقطیع کنید. هیچ کدام شبیه دیگری نباشد -4

 ده سجع ) یا متوازی یا متوازن یا مطرف( از کتاب گلستان استخراج کنید -5

 این متن را تحلیل کنید در هر سه قلمرو: -6

غالمی عجمی در کشتی نشست و غالم دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده گریه و زاری پادشاهی با 

گرفت و عیش ملک ازو منغص بود چاره در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد چندان که مالطفت کردند آرام نمی

ی خامُش گردانم گفت غایت ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت اگر فرمان دهی من او را به طریق

 لطف و کرم باشد

بفرمود تا غالم به دریا انداختند باری چند غوطه خورد مویش گرفتند و پیش کشتی آوردند بدو دست در سکان 

دانست کشتی آویخت چون بر آمد گفتا ز اول محنت غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی



 یبتی گرفتار آیدهمچنین قدر عافیت کسی داند که به مص

 ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید         معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

 حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف            از دوزخیان پرس که اعراف بهشتست

 فرقست میان آن که یارش در بر              تا آن که دو چشم انتظارش بر در

 

 زبانی و ادبی و فکری( متن زیر را توضیح دهید:ویزگی های سبکی)  -7

مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از آنچه در چشم چارپای میکند در دیده او کشید 

و کور شد حکومت به داور بردند. گفت برو هیچ تاوان نیست اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود ازین 

که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آنکه ندامت برد به نزدیک خردمندان بخفت سخن آنست تا بدانی 

 رای منسوب گردد.

 ندهد هوشمند روشن رای                                  به فرومایه کارهای خطیر     

 ربوریا باف اگر چه بافنده است                             نبرندش به کارگاه حری

 


