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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟

الف) عشقم آتش زد و آب مژه از سر بگذشت             پی آن گوهر یک دانه به دریا زده ام

ب) وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم            روزی نشد که در عشق بر کار خود نخندیم

ج) ای بت دل پسند من هر سر موت بند من               کاکل تو کمند من طّرة تابدار هم

د) نقد جان بر سر سودای جنون باخته ایم                 ایمن از وسوسة عقل زیان کار شدیم

ه_) از بس عرق شرم نشسته است به رویم              محروم ز نّظارة آن روی نکویم

1

ب، ه_4)ب،  د3)الف، ه_2)الف، ج1)

کدام بیت،  با بیت زیر، در یک گروه وزنی قرار می گیرند؟

«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»
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از پای فتادیم چو آمد غم هجران / در درد بمردیم چو از دست دوا رفت1)

رقصیدن سرو و حالت گل / بی صوت هزار خوش نباشد2)

گیرم قدح غیبی از دیده نهان آمد / پنهان نتوان کردن مستی و خرابی را3)

ای گل به شکر آن که تویی پادشاه حسن / با بلبالن بیدل شیدا مکن غرور4)

بیشترین آرایة «تشبیه» در کدام بیت مشهود است؟ 3

تا لب جانان ز تنگی شکل انگشتر گرفت    پشتم از بار فراقش صورت چنبر گرفت1)

شد چو انگشتر دلم خالی ز مهر نیکوان    تا چو انگشتر نگین مهرش اندر برگرفت2)

صورت چنبر گرفت از بار هجرش پشت من    تا لب لعلش ز تنگی شکل انگشتر گرفت3)

طّرة شبرنگ او وقت سحر ز آسیب باد    صد هزار انگشتری بشکست و باز از سر گرفت4)

در کدام گزینه به ترتیب نام کتابی مربوط به جریان «پیچیده نویسی» نثر قرن هفتم و نام کتابی مربوط به جریان «ساده نویسی» نثر این

دوره آمده است؟
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 تاریخ وّصاف _ تاریخ گزیده2) مرصادالعباد _ طبقات ناصری  1)

مرصادالعباد _ تاریخ وّصاف4)تاریخ جهانگشای جوینی _ طبقات ناصری3)

کدام گزینه صحیح است؟ 5

لمعات در قالب نظم و نثر است.1)

موضوع کتاب تذکرة دولتشاه شرح حال بیش از صد نویسندة ایرانی از آغاز تا قرن هشتم است.2)

در قرن هشتم قلمرو بالندگی زبان فارسی تنها در شبه قارة  هند بود.3)

عبید در منظومة صدپند ناهنجاری های اجتماعی را به شیوة طنز و تمثیل بیان کرده است.4)



تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است؟ 6

چو حاکم به فرمان داور ُبَود / خدایش نگهبان و یاور ُبَود1)

تو گویی که ایام شادی و عشرت / به هم صحبتی عهد بستند و پیمان2)

شراب از دست خوبان سلسبیل است / و گر خود خون مِی خواران َسبیل است3)

مهرم ز حرمان شد فزون شوقی ز حسرت کم نشد / هر چند حسرت بیش شد شوق و محبت کم نشد4)


