
 

 فارسی یازدهم انسانی درس سومسواالت چهار گزینه ای 

 اولین کسی که پس از فوت پدر موالنا جالل الدین به ترتیب و ارشاد وی پرداخت که بود؟(1

 حسام الدین چلبید(برهان الدین محقق    ج(شمس تبر یزی     ب(صالح الدین زرکوب      الف(

 کسی و بر اساس چه اثری سروده شده است؟مثنوی مولوی به درخواست چه (2

 شمس تبریزی/تحفه العراقین خاقانیب(   برهان الدین محقق/مخزن االسرار             الف(

 حسام الدین چلبی/حدیقه الحقیقه سنایید(  صالح الدین زرکوب/الهی نامه عطار نیشابوری     ج(

 همان جا رویم جمله که ان شهر ماست کدام مفهوم درست نیست؟در بیت ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم //باز (3

 

 الی اهلل تصیر االمورب( ما ز دریاییم و باال می رویم //ماز باالییم و باال می رویم      

 کل شی یرجع الی اصلهد(  همه جا صدای معشوق از لی وجود دارد     ج(

از میان واژه های زیر چند واژه وندی است؟(4

 همدم/عازم/سوز و گداز/زاری/غم انگیز/تحصیل/دل تنگی

 4د(             3ج(            2ب(          1الف(

 مولوی با کدام شاعران هم روزگار بود؟(5

 نظامی-سعدید(سعدی   -فخر الدین عراقیج(فخر الدین عراقی       -حافظب(حافظ      -سعدیالف(

 ما//قافله ساالرمافخرجهان مصطفی ست(مسندوبدل کدام است؟دربیت)بخت جوان یارمادادن جانکار(6

 مصطفی-بختد (     مصطفی -یارج(قافله ساالر     -یارب(قافله ساالر     -بختالف(

(در عبارت)شمس ناگزیر دل از قونیه کندوعزم کرد که دیگربدان شهر پر غوغا باز نیاید(کدام ارایه ادبی به کار گرفته شده است؟7

 تلمیحد(کنایه           ج( تشبیه           ب(استعاره         الف(

 در بیت)برویدای حریفان بکشید یارمارا//به من اوریداخرصنم گریزپاراصنم( گریزپااستعاره از کیست؟(8

 شمسد(بهاالدین ولد             ج(سلطان ولد           ب(حسام الدین         الف(

 ست؟))زانوزدن((کنایه از چی(9

 هم مقام او بودند(با کسی نشستن         ج( به ادب نشستن           ب(احترام نکردن           الف(

 در کدام گزنه ارایه جناس وجود دارد؟(11

 صد هزاران بار پرسیدم امیدب( بشنو این نی چون شکایت می کند.الف(

 این جهان باشد.گمان مبر که هوا درد د( خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریمج(

الف(
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