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نام خانوادگی:
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نمره:
تعداد صص2:

دبیر:
تاریخ:

-1در بیت زیر قافیه کدام است؟
آینه گر نقش تو بنمود راست
الف)راست -خطاست

خود شکن آیینه شکستن خطاست

ب) راست -است

د) است -است

ج) قافیه ندارد

-2در بیت زیر منظور از مطالعه دل چیست؟
در زندگی مطـــالعه دل غنیـمت اسـت
الف) خودشناسی

ب) خداشناسی

خواهی بخوان و خواهی نخوان ما نوشتهایم
د) معلوم نیست

ج) مطالعه علم طب

-3منظور از ما در بیت زیر کیست؟
در زندگی مطـــالعه دل غنیـمت اسـت
الف) خداوند

خواهی بخوان و خواهی نخوان ما نوشتهایم
ج) نویسندگان

ب) شاعران ئ نویسندگان

د) شاعران

-4کدام یک از آثار نظامی گنجوی نیست؟
الف) لیلی و مجنون

ج) هفت پیکر

ب) مجمع االسرار

د) مخزن االسرار

-5فاعل و مفعول در مصراع زیر چیست؟
چو بفروختی از که خواهی خرید؟
الف) از که -کاال

ج) بفروختی -از که

ب) تو -کاال

د) تو -جوانی

-6در بیت زیر مسندالیه و مسند کدام کلمات هستند؟
ز آزادگان بردباری و سعی
الف) عار-آموختن

ب) آموختن-عار
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بیاموز ،آموختن عار نیست.
ج) آزادگان -تو

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) بیاموز -نیست

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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-7در بیت زیر قافیه کدام است؟
جوانی گه کار و شایستگی است
الف) است -نیست

ب) قافیه ندارد

گه خود پسندی و پندار نیست
د) کار-پندار

ج) شایستگی-پندار

-8مفهوم مصراع دوم بیت زیر چیست؟
تو را تا در آیینه زنگار نیست.

به چشم بصیرت به خود در نگر
الف) پیش از آن که پیر شوی

ب) تا وقتی که آینه نشکسته است.

ج) پیش از که آیینه زنگ بزند.

د) معلوم نیست.

-9در متن زیر منظور از خسرو کیست؟
روزی خسروی به تماشای صحرا ،بیرون رفت.
الف) شهردار شهر

ج) پادشاهی از پادشاهان ایران

ب) ناصر خسرو

د) خسرو پرویز

-10بیت زیر چند جمله است؟
غنیمت شمر ،جز حقیقت مجوی
الف) 3

ب) 4
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که باری است فرصت دگر بار نیست

ج) 6

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) 5

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

