
 3:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه دور )هشتم( دوم                            

  
  

 . است متفاوتفعلي هست كه زمان آن با ساير افعال . . . ي در بيت گزينه - 1

  توست يدام و دانه ريعجب ز يها فهيلط/  دل يبه لطف خال و خط از عارفان ربود) 1

  توست يدر خزانه به مهر تو و نشانه/ ي كه دهم نقد دل به هر شوخ ميآن ن من  )2

  توست يانهيچو فلك رام تاز يكه توسن/  كارنيريشهسوار ش يا يخود چه لعبت تو  )3

   توست يسخن ترانهنيريكه شعر حافظ ش/  مجلست اكنون فلك به رقص آرد سرود) 4

 است؟آمده نادرستدر برابر بيت  شدهمشخّصي  دستوري كدام واژه نقش - 2

  مفعول: را در حضورش راه نيست هيچ كس/ هيچ كس از جاي او آگاه نيست ) 1

  متمم: ريادوست باشم، دوست، پاك و بي/  اين خدانم بعد از اين با توامي) 2

  مسند: اش در آسمان دور از زمينخانه/ بود و خشمگين  رحمبيآن خدا ) 3

  نهاد :اي دارد ميان ابرهاخانه/  خداكردم ها فكر ميپيش از اين) 4

 . . .  .و  . . .به ترتيب يعني » متّفق«و » كريم« هايواژه - 3

  بخشنده، ناموافق) 2   بخشنده، موافق )1

  توانا، ناموافق) 4    توانا، موافق) 3

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 4

  سر و تاج سران و تاجداران/  ارانيپناه خسروان و شهر )1

  طلعت زيو پرو نتذي دونيفر/  شوكت ديجمش تيرا سكندر) 2

  گرفته يز اوج ماه تا ماه/  گرفته يعالم شاه طيبس) 3

 يمهبط نور اله رشيضم/ ي شاه اتيمظهر آ نشيجب) 3

 . . .ِسعدي  بوستان - 5

  .سراسر مثنوي است) 2    .سراسر غزل است) 1

  .نثر آميخته به نظم است) 4    . به نثر است) 3

    

 فارسيهاي  سؤال



   4:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه دور) هشتم( دوم                             

 

 دارد؟» متعلّق به«معناي   در كدام بيت،» آناز « - 6

  خوش است از دور دنيواز دهل شنĤك/ بدار  هيو دست از آن نس رينقد بگ نيا) 1

  از آن من است فرما تو فهيوظ نيكه ا/  اجل به كشتن من قصد داشت، عشقت گفت) 2

  نيراه نه آنست و نه ا خبرانيب يكا/ ي روز دياز آن كه بانگ آ ترسميم) 3

  چون شد ايكاحوال مسافران دن/ ي كس نامد از آن جهان كه پرسم از و) 4

 اي بيت زير يكي است؟ههاي كدام بيت با تعداد جملهجمله تعداد - 7

   »است، آن بيني چه ناديدنيو آن/ چشم دل باز كن كه جان بيني «

  از دشمنان ندارم باك يگرم تو دوست/  قصد هالك كنند يهزار دشمنم ار م )1

  هالك ميوگرنه هر دمم از هجر توست ب/  دارد يوصال تو زنده م ديام مرا  )2

  سپر كنم سر و دستت ندارم از فتراك/  مريبه شمش يزن يكه گر م چيمپ عنان  )3

  كند ادراك يبه قدر دانش خود هر كس/  نديهر نظر كجا ب ييرا چنان كه تو تو) 4

نيز  . . . ي بيت گزينه. اندقافيهدو هم دوبه  اند،ي اصلي آمدههايي نيز كه پيش از قافيهواژه  هاي اصلي،دربيت زير عالوه برقافيه - 8

 . لي، قافيه داردي اصپيش از قافيه

  »ش نيافتجمال منتهاي بصر/ ش نيافت جالل ماوراي بشر«

 فزايش شمع جمع استجمال جان/  گشايش جمع جمع استمقام دل )1

  نفس ما را كي ينفس باشد نباش كيچو ما را /  رس ما را اديفر ايجان ب يا ايجان ب يا ايب )2

  بر فرق سر او را يشاد دارم ز سر/  را مگر او نميگر باز دگرباره بب )3

  كجاست يغم به خروارست غمخوار/  كجاست يدر همه عالم وفادار) 4

 . . .جمله بيت زير عالوه بر يك شبه - 9

  »»ي خوب خداستجا خانهاين«: گفت/ » جا كجاستاين ،پدر«: زود پرسيدم«

  .  ي پرسشي داردي خبري و يك جملهيك جمله) 1

  .  پرسشي دارد يي خبري و يك جملهدو جمله) 2

    .ي پرسشي داردي خبري و دو جملهدو جمله) 3

  .  ي پرسشي داردي خبري و يك جملهسه جمله) 4

 از اشخاص، مفهوم بيت كدام گزينه با مفهوم بيت زير يكسان است؟  فارغ -10

 »توان رفت جز بر پي مصطفي/ محال است سعدي كه راه صفا «

  به زر ناسره بفروخته بود وسفيآن كه /  سود نكرد يكه بس ايمفروش به دن اري) 1

  يظلمات است بترس از خطر گمراه/  خضر مكن يهمره يمرحله ب نيقطع ا) 2

  ستيپدرشان مگر از كنعان ن عقوبيكه چو /  مصر بدند نيكه در انيرووسفيبسا  يا) 3

 زند يو اسحق م ليرا بر حلق اسماع غيت/  مجنون گشت اندر شوق او ميجان ابراه) 4
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