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  . رو پاسخ دهيد هاي پيشِ بخوانيد و به پرسش سلمان ساوجيابيات زير را از * 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

  ؟نيستاي  خانواده كدام واژه در ابيات باال هم براي - 1
  مهجور) 4  اموات) 3  صبور) 2  معجزه) 1

  است؟» نهاد«ت، نقش دستوري كدام واژه در مصراع دوم بيت نخس - 2
  »ما وانِيدر ا ست،ين ينور چيحضورت، ه يب/  بستان ما يندارد رونق تيرو گلِ ي ب«

  ما  )4  ايوان   )3  نور) 2  حضور) 1
  ي گروه اسمي است؟ در مصراع دوم بيت سوم، كدام واژه هسته - 3

  »ما؟ انِيپا يب يها غم ي ارهچ اران،ي ستيچ/  در دل ما، خار غم بشكست و در دل غم، بماند«
  ما) 4  پايان بي) 3  غم) 2  چاره) 1

  كنايه از چيست؟» به باد شدن«به مصراع نخست بيت پنجم،  توجهبا  - 4
  »!دوستان بهر خدا جان شما و جان ما/  باده دوست، دل، خون گشت و خواهد شد ب در فراقِ«

  دمي بودن دم) 4  سريع بودن) 3  پديد آمدن) 2  نابود شدن) 1
  بخشي دارد؟ بيت شخصيت كدام - 5

  بيت پنجم) 4  بيت سوم) 3  بيت دوم) 2  بيت نخست) 1
6 - هه و مشببه به ترتيب كدام است؟ در تشبيه بيت سوم، مشب  

  »ما؟ انِيپا يب يها غم ي چاره اران،ي ستيچ/  غم بماند ،در دل ما، خار غم بشكست و در دل«
  يار، دل) 4  دل، غم) 3  غم، خار) 2  خار، غم) 1

  ... در بيت چهارم » چون« - 7
  »!در فرمان ما ستيدوستان دل ن يا ميچون كن/  صبر ،دييدل را صبر فرما نديدوستان گو«

  . است» كه وقتي«به معناي   )2  . است» چگونه«و » چه«به معناي ) 1
  . است» زيرا«به معني ) 4    . ادات تشبيه است) 3

  كيست؟» او«در بيت ششم، مرجع ضمير  - 8
  »ما؟ سلمانِ دلِ ييگو كند يل مچون تحم/  او عاجز است ا، كه كوه، از بردنِم هجرِ بارِ«

  هر انساني) 4  بار )3  خدا) 2  سلمان )1
  دارد؟» سوگند«بيت  كدام - 9

  بيت پنجم) 4  بيت چهارم) 3  بيت سوم) 2  بيت نخست) 1
  كند؟ ي عبارتي از قرآن است اشاره مي بيت به عبارت زير كه ترجمه كدام -10
پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند ولـى   ؛ها عرضه كرديم ها و زمين و كوه لهى و بار تكليف را بر آسمانما امانت ا«

  »!راستى او ستمگرى نادان بود .انسان آن را برداشت
  بيت ششم) 4  بيت چهارم) 3  بيت سوم) 2  بيت نخست) 1
  

)تيزهوشان(فارسي هاي  سؤال
  

  :فارسي
  84ي  تا صفحه 67 ي صفحه

  :هاي نوشتاري مهارت
  66ي  تا صفحه 57 ي صفحه

  

  دقيقه 10

  ماوانِيدر است،ينينورچيحضورت، هيب/بستان مايندارد رونق تيرو گلِ ي ب .1
  ما سروسامانِ يحال ب شرحِ يعرضه دار/  صبح باد يا يرس شيكو سرِ سامانِه گر ب .2
 ما؟ انِيپا يب يها غم ي چاره اران،ي ستيچ/  شكست و در دل غم، بمانددر دل ما، خار غم ب .3
  !در فرمان ما ستيدوستان دل ن يا ميچون كن/  صبر ،دييدل را صبر فرما نديدوستان گو .4
!دوستان بهر خدا جان شما و جان ما/  باده دوست، دل، خون گشت و خواهد شد ب در فراقِ .5
  ما؟ سلمانِ دلِ ييگو كند يل مچون تحم/  عاجز است او ما، كه كوه، از بردنِ هجرِ بارِ .6
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     )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي دانش( »3«ي گزينه - 1

  : هاي زير را يافت خانواده توان هم ها مي براي ساير واژه. اي وجود ندارد خانواده در ابيات صورت سؤال هم» اموات«براي 

  هجر مهجور / صبر  صبور / عاجز  معجزه 

     )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي دانش( »2«ي گزينه - 2

  . گروه نهادي است» نوري  هيچ«واضح است كه در اين جمله،  ».نيست ما وانِي، در اتو حضور يبي هيچ نور«: خوانيم در بيت صورت سؤال مي

     )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي دانش( »1«ي گزينه - 3

  . ي آن است هسته» چاره«يك گروه اسمي است كه  »ما انِيپا يب يها غم ي چاره«در مصراع دوم بيت صورت سؤال، عبارت 

     )پور سپهر خان(  )هاي ادبي هآراي( »1«ي گزينه - 4

  نابود شدن: به باد شدن

     )پور سپهر خان(  )هاي ادبي آرايه( »2«ي گزينه - 5

  . بخشي دارد شود؛ پس اين بيت شخصيت براي باد شخصيت انساني در نظر گرفته شده است كه منادا واقع مي دومدر بيت 

 )پور سپهر خان(  )هاي ادبي آرايه( »2«ي گزينه - 6

 . به است مشبه» خار«مشبه و » غم«تشبيه شده است، يعني » خار«به » غم«، »خار غم«ورت سؤال در تركيب در بيت ص

     )سپيده فلّاحي(  )مفهوم( »1«ي گزينه - 7

كار را كنيم؟ اين  چه ؛ستيندر فرمان ما دل  ،دوستان يا ".كند صبر دييفرماخود بدل به " :نديگو ميدوستان «: خوانيم در بيت صورت سؤال مي

  » انجام دهيم؟ چگونه

  )سپيده فلّاحي(  )مفهوم(» 3«ي گزينه - 8

  . »هجر عاجز است باركوه از بردن «در بيت صورت سؤال گفته شده است كه 

     )سپيده فلّاحي(  )مفهوم( »4«ي گزينه - 9

  .  و بيت سوگند دارد» شما را به خدا«يعني » بهر خدا«در بيت صورت سؤال، 

     )را قميزه(  )مفهوم( »4«ي گزينه -10

را نـدارد، ولـي    آنتحمـل  كنند كه حتّي كوه نيز از بردنِ بار عاجز است و توانـايي   عبارت صورت سؤال و بيت ششم، هر دو به اين نكته اشاره مي

  . آمده است ، بارها و بارها»امانت«هاي مختلف مفهوم  در ادبيات فارسي، با تأويل عبارت قرآني صورت سؤال. انسان آن را تحمل كرده است

  
   

 

هاي فارسي تيزهوشانپاسخ سؤال


