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نام برگزار کننده

2

1

الف) کدام بیت «ذوقافیتین» است؟ قافیۀ اصلی بیت را مشخص کنید.

1) یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا / یار تویی ، غار تویی ، خواجه نگه دار مرا

2) ای از مکارم تو شده در جهان خبر / افکنده از سیاست تو، آسمان سپر

ب) در بیت زیر ردیف، واژگان و قاعدۀ قافیه را مشخص کنید.

«نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد»

ج) حروف قافیۀ شعر نو زیر را مشخص کنید.

«رهنورد دشت های عاشقی! / پر ز بادۀ سپیده باد جام تو / ای که چون غزال تشنه / آب تازه می خورد / مزرع دلم ز جارِی کالم تو»

2

2

الف) در بیت زیر جناس همسان را به طور کامل مشخص کنید.

«تا روانم هست نامت بر زبان دارم روان / تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر»

ب) نوع جناس به کار رفته در بیت زیر را بنویسید.

«مکن تا توانی دل خلق، ریش / و گر می ُکنی، می َکنی بیخ خویش»

ج) در کدام بیت کلماتی که اشتقاق دارند، جناس هم ساخته اند؟ این کلمات را مشخص کنید.

1) ز مشرق سر کوی، آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طالعم همایون است

2) دال، ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

1

3

چند بیت از بیت های زیر دارای «ردیف» است؟

الف) دو چشم آهوانش شیرگیرست / کزو بر من روان باران تیرست

ب) تو حاصل نكردي به كوشش بهشت / خدا در تو خوي بهشتي بهشت

پ) مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

ت) مشو تا تواني ز رحمت بري / كه رحمت برندت چو رحمت بري

ث) عاشقانی که با خبر میرند / پیش معشوق چون شکر میرند



1

4

در چند بیت از ابیات زیر «جناس همسان» وجود دارد؟

الف) تو هستی روان تن روشنم / روان چون پسندی تو دور از تنم

ب) روی جانان طلبی آینه را قابل ساز / ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی

پ) دوش چون در شکن طرة شب چین دادند / مژدة آمدن آن صنم چین دادند

ت) سکندر شه هفت کشور نماند / نماند کسی چون سکندر نماند

ث) ای دل رفته ز جا باز میا / به فنا ساز و در این ساز بیا

1

5

چند بیت از ابیات زیر، بیش از یک قافیۀ پایانی دارد؟

الف) هر تیر ستم که از کمان جست/ اول دل من به امتحان خست

ب) از تو با مصلحت خویش نمی پردازم/ همچو پروانه که می سوزم و در پروازم

پ) تا چند زند نرگس مستت تیرم/ فرصت ندهد دست که دستت گیرم

ت) گفت او گر ابلهم من در ادب/ زیرکم اندر وفا و در طلب

ث) اشکی که همه تگرگ راند بارم/ عمری که همی به مرگ ماند دارم

ج) زین سبب بر انبیا رنج و شکست/ از همه خلق جهان افزون تر است

1

6

در چند بيت از ابيات زير جناس تام به كار رفته است؟

الف) هر كه گويد كالغ چون باز است / نشنوندش كه ديده ها باز است

ب) تو داري طاق ابرويي كه جفتش نيست در عالم / تويي آن كس كه در عالم به جفت ابروان طاقي

ج) در دل عطش عشق خدايي ماراست / ديوانة وصليم و جدايي ماراست

د) خواب و خورت ز مرتبة خويش دور كرد / آن گه رسي به خويش كه بي خواب و خور شوي

ه_) اندر مصاف رستم دستاني ارچه خصم / چون روزگار حيله و دستان برد به كار

و) خسروان فرهاد وارت عاشق اند / زانكه از شيرين بسي شيرين تري



1

7

چه تعداد از ابیات زیر مرّدف است؟

الف) اال وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست / نه ابر است و نه خورشید، نه باد است و نه گرد است

ب) ابر می بارد و من می شوم از یار جدا / چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

پ) به دل پر ز کین شد به رخ پر ز چین / فرسته فرستاد زی شاه چین

ت) خرم دل آن  کس که به رخسار تو دیده ست / یا زان لب شیرین سخن تلخ شنیده ست

ث) از دولت عالی به سعادت ستدم داد / زین خلعت فاخر که خداوند مرا داد

ج) ما دل آسوده تا خدا چه کند / خواجه در حیله تا به ما چه کند

چ) آینه ار نقش تو بنمود راست / خودشکن آ�نه شکستن خطاست

1

8

در بیت «ز گرز تو خورشید گریان شود / ز تیغ تو بهرام بریان شود» کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟

1

9

بيتهاي زير را بخوانيد و به پرسشها پاسخ دهيد:

بیت اول:

کسی با او نه و او با همه کس           نماند هیچ کس او ماند و بس

بیت دوم:

سعدي از پرده ُعّشاق چه خوش میگوید          ُترك من پرده برانداز که هندوی توام

الف) در بیت اول و دوم، جناسها را بیابید و نوع هر یك را بنویسید.

ب) ارزش موسیقایی «جناس» موجود در میان کدام بیت بیشتر است؟

1

10

آرايه «اشتقاق» در نوشته زير، بين چه واژه هايي است؟

«حكیمی که با ُجّهال درافتد، باید که توّقع عّزت ندارد و اگر جاهلی به زبان آوري بر حكیمی غالب آید، عجدب نیست که سنگی است که گوهر همی

شكند.»



1
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در هر يك از موارد گروه «الف» شرح و توضيح كدام واژه در گروه «ب» آمده است؟ (توجه: در وسمت «ب» دو مورد اضافي است.)

بالف

الف) ناهمسانی واژه ها در تعداد واج

ب) یكسانی دو واژه در واج یا واج هاي پایانی و وزن یا هر دوي آنها

پ) تكرار یك واج صامت یا مصوت در سخن

ت) تقابل سجع های متوازن یا متوازی در دو یا چند جبمله

سجع متوازی

جناس ناهمسان افزایشی

موازنه

جناس ناهمسان اختالفی

واج آرایی

سجع

1

12

سروده های زير را بخوانيد و ويژگي های خواسته شده را بيابيد.

معشوقه به سامان شد، تا باد چنین بادا              کفرش همه ایمان شد، تا باد چنین بادا

ملكی که پریشان شد، از شومی شیطان شد         باز آن سلیمان شد، تا باد چندین بادا

یاری که دلم خستی، در بر ُرخ ما بستی                غمخواره یاران شد، تا باد چندین بادا

زان خشم دروغینش، زان شیوه شیرینش            عالم شكرستان شد، تا باد چندین بادا

الف) نوع ادبی این سروده چیست؟

ب) یک ویژگی زبانی این سروده را بنویسید.

پ) بین چه واژه ها  یی جناس ناهمسان دیده میشود؟

ت) این سروده ها را در قلمرو فكری بررسی کنید.

1

13

كدام بيت، ذوقافيتين است؟

الف) هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی             کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

ب) ای از مكارم تو شده در جهان خبر                          افكنده از سیاست تو آسمان سپر

1

14

با توجه به بيت زير، جدول را كامل كنيد.

کودکی هایم اتاقی ساده بود           قّصه ای دور اجاقی ساده بود

قاعدهحرف الحاقیحروف اصلی قافیهواژه های قافیهردیف

     



1
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درستي و نادرستي عبارتهای زير را مشخص كنيد.

الف) واحد وزن در شعر فارسی و در بسیاری از زبانهای دیگر بیت است.                       درست           نادرست 

ب) شاعر برای انتقال عاطفه خود به دیگران از وزن کمك میگیرد.                              درست           نادرست 

پ) به کلمه یا کلماتی که بعد از واژه قافیه، عینًا تكرار شود، ردیف میگویند.                درست           نادرست 

◯◯

◯◯

◯◯

1
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اشعار زير را از نظر كاربرد قافيه، كوتاهی و بلندی مصراع ها و تأثير آن بر وزن شعر مقايسه كنيد.

الف) عاشقم بهار را / رویش ستاره در کویر را / رهنورد دشتهای عاشقی/ ُپر ز باده سپیده باد بام تو / ای که چون غزل تشنه/ آب تازه میخورد/ مزرع

دلم ز جاری کالم تو/ در غبار کام تو/ چاره فسونگران و رهزنان/ در محاق مرگ رخ نهفتن است

ب) کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را           کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نكرده ای که شوم طالب حضور              پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را


