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  . آيد پاسخ دهيد هايي كه در پي مي بخوانيد و به پرسشحافظ ابيات زير را از * 
  
  
  
  
  
  
 
  

  در بيت دوم به چه معناست؟» عصمت«ها،  خانواده با توجه به مفهوم بيت و دانش هم - 1
  جهان آخرت )4  اين دنيا) 3  آلودگي) 2  پاكدامني )1

هـا در   ي قرارگيـريِ قافيـه   با اين وصف، نحـوه . دهيم قافيه هستند با عالمتي يكسان نشان مي هم ،را كه در ابيات باال با هم هايي واژه - 2
 ابيات باال به كدام شكل خواهد بود؟ 

  #ـــــ  ـــــ    #ـــــ  #ـــــ  
  #ـــــ  ـــــ  ) 2   #ـــــ  ـــــ  ) 1

  #ـــــ  ـــــ   #ـــــ  ـــــ  
           
  #ـــــ  #ـــــ   #ـــــ  #ـــــ  

  #ـــــ  #ـــــ  ) 4   *ـــــ  *ـــــ  ) 3
  #ـــــ  #ـــــ   ^ـــــ  ^ـــــ  

  ي كدام گزينه در بيت نخست يكسان است؟   دستوري دو واژه نقش - 3
  محبت، ديده) 4  محبت، طلعت ) 3  ديده، طلعت) 2  دل، محبت) 1

  خانواده استفاده كرده است؟ هاي هم ر از واژهت در كدام بيت شاعر بيش - 4
  بيت چهارم) 4  بيت سوم) 3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1

  ترتيب كدام است؟ بيت سوم به نهادهاي - 5
  دار من، پرده) 4  دار صبا، پرده) 3  حرم، صبا) 2  من، صبا) 1

  كند؟ ي مشهوري اشاره مي بيت به داستان عاشقانه كدام - 6
  بيت ششم) 4  بيت چهارم )3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1

  . تشبيه شده است... به ... توان گفت  در بيت پنجم مي - 7
  همت  يمن،) 4  گنج، طرب) 3  طرب، گنج) 2  همت، يمن) 1

  شود؟ خواندنِ شعر و معناي آن، بيت ششم با كدام واژه كامل مي درست ي نحوهبا توجه به  - 8
  شديم  )4  كرديم )3  كردم) 2  شدم) 1

  به ترتيب كدام است؟» كه«يت سوم، دو در مصراع نخست ب - 9
  . ندارد» چه كسي«معناست، ولي هيچ كدام معناي  هر دو هم) 2  . دارد» چه كسي«هر دو معناي ) 1
  .دارد» چه كسي«فقط اولي معناي ) 4  .دارد» كسي كه«هر دو معناي ) 3

  كدام بيت با مصراع دوم بيت چهارم قرابت معنايي دارد؟ -10
  دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا/  دالن خدا را صاحب ز دستم رود يدل م )1
  ارايفرصت شمار  اراني يبه جا يكين/  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون) 2
  ت با دشمنان مدارابا دوستان مرو/  دو حرف است نيا ريتفس يتيدو گ شيآسا) 3
  من معذور دار ما راپاكدا خيش يا/  آلود يم ي خرقه نيا ديخود نپوش حافظ به) 4
  

)تيزهوشان(فارسي هاي  سؤال

  دار طلعت اوست نهييآ دهيد   ت اوستمحب ي دل سراپرده .1
  همه عالم گواه عصمت اوست  ؟دامنم چه عجب ودهگر من آل .2
  حرمت اوست ميدار حر ردهپ  )يك باد نام( من كه باشم در آن حرم كه صبا .3
  پنج روز نوبت اوست يهر كس  دور مجنون گذشت و نوبت ماست .4
  ت اوستهم) مباركي( منيرچه دارم ز ه    و گنج طرب يملكت عاشق .5
  سالمت اوست انياندر م) هدف(غرض     چه باك ....من و دل گر فدا  .6

  
  :فارسي

  57ي  تا صفحه 9ي  صفحه
  :نگارش

  36ي  تا صفحه 12ي  صفحه

  دقيقه 10
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 )زهرا قمي(  )هاي ادبي و زباني دانشواژه، (» 1«ي گزينه - 1

دامنم  اگر من آلوده«: گويد در بيت نيز شاعر مي. يعني پاكدامني» عصمت«. است» عصمت«ي  خانواده هم» گناه بي«به معناي » معصوم«ي  واژه

  ».عجيب نيست، يارم پاكدامن است

 )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي و زباني انشد(» 1«ي گزينه - 2

ها در  اين شكل قرارگيريِ قافيه. نيز رديف است» ستوا«. اند در ابيات قافيه شده... و » حرمت«، »عصمت«، »طلعت«، »تمحب«هاي  واژه

  . خواهيد شد دهد كه بعداً با آن بيشتر آشنا را شكل مي) يا قصيده(قالب غزل ... هاي نخست، دوم، چهارم، ششم و  مصراع

 )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي و زباني دانش(» 3«ي گزينه - 3

و » محبت«هاي  واژه. نهاد است» طلعت اوست دار نهييآ ،دهيد«و » محبت اوست ي سراپردهدل، « هاي در جمله» ديده«و » دل«هاي  در بيت، واژه

  . اليه هستند اند و مضاف آمده» ـِـ«نيز پس از » طلعت«

 )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي و زباني دانش(» 3«ي گزينه - 4

  . اند خانواده هم  اند و معناي مرتبط دارند، پس با هم اند همگي از يك ريشه كاررفته كه در بيت سوم به» حرمت«و » ميحر«، »حرم«هاي  واژه

 )پور خان سپهر حسن(  )هاي ادبي و زباني دانش(» 1«ي گزينه - 5

  ».دارِ حريمِ حرمت اوست م چه كسي باشم، كه صبا پردهمن در آن حر«: خوانيم در بيت سوم مي

 . در بيت نهادند» صبا«و » من«بديهي است كه 

 )پور خان سپهر حسن(    )هاي ادبي و زباني دانش(» 3«ي گزينه - 6

  . اي دارد بيت چهارم به داستان ليلي و مجنون اشاره

 )پور خان سپهر حسن(  )هاي ادبي آرايه(» 2«ي گزينه - 7

  . توان گفت طرب به گنج تشبيه شده است ي تشبيهي است، يعني مي اضافه» گنج طرب«بيت پنجم  دقّت كنيد در

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(» 4«ي گزينه - 8

  ».ستا) يار( او سالمتي هست؟ در اين ميان هدف، چه باك، شديم من و دل فدااگر «: گويد ميششم در بيت  شاعر

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(» 4«ي گزينه - 9

  ».دارِ حريمِ حرمت اوست من در آن حرم چه كسي باشم، كه صبا پرده«: خوانيم يت سوم ميدر ب

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(» 2«ي گزينه -10

  . كند نيز مثل بيت چهارم، به عمر كوتاه آدمي اشاره مي» 2«ي  بيت گزينه
  

)تيزهوشان(هاي فارسي  پاسخ سؤال


