
 فارسی دوازدهم ستایش کاد

 

 است؟زیر یکسان  بیت در کدام گزینه با «پوییدن» فعل ساخته شده از معنایـ  1

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 از این جا که هستی مپویبدو گفت رو با سپهبد بگوی / که امشب  (1

 کسی سوی دوزخ نپوید به پای / اگر خیره سوی دژم اژدهای (2

 به ره چون روی هیچ تنها مپوی / نخستین یکی نیک همره بجوی (3

 سی / نیابی وگر چند پویی بسینکوکارتر زو به ایران ک (4

 در کدام بیت متفاوت است؟« روی»معنای ـ  2

 ؟کشد / با زلف دلکش تو که را روی گفتگوستبی گفتگوی زلف تو دل را همی  (1

 گریزندگان را در آن رستخیز / نه روی رهایی نه راه گریز (2

 ناگزیر است که با خوی تو درسازد دل / که ندارد نظر از دیدن روی تو گریز (3

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی (4

 می شود؟نـ در کدام بیت غلط املایی دیده  3

 حدی نداری در خوش لقایی / مثلی نداری در جان فضایی (1

 خانۀ زنجیر بهر راهت نیستمرا ز زلف تو غیر از شکست و محنت نیست / بنای  (2

 سنایی گر سنا دارد ز علم ایزدی دارد / تو دین و علم ایزد جوی تا چون او سنا یابی (3

 ام در بهر فکر افتاده ام / چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندریتا دل به مهرت داده  (4

 ؟نشده استـ رابطۀ دو واژۀ کدام گزینه درست مشخص  4

 ( عزّ ـ ذُل: تضاد2   جود ـ موجود: هم خانوادگی (1

 ( تحف ـ سخا: همبستگی4   شبهه ـ شک: هم معنایی (3

 

 

 

 



 فارسی دوازدهم ستایش کاد

 

 یکسان است؟ـ مفهوم بیت ها در کدام گزینه  5

 ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست / بر عارفان جز خدا هیچ نیست (1

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نرم جز به همان ره که توام راه نمایی

 از این دریای بی کنه و کرانه / نخواهی یافتن هرگز رهایی (2

 رهاییلب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودش روی 

 نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند / که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم (3

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
 ولیکن چنین است گردنده دهر / گهی نوش یابند از او گاه زهر (4

 بکاهی همه کمی تو فزایی همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو

 ؟ دارد ایهام تناسب« روی»ـ در کدام بیت واژۀ  6

 نگردانم روی / که به جز روی تو چون روی تو نیست تو زان ز روی (1

 دل از فولاد کردم روی از روی / نشینم با تو اکنون روی در روی (2

 و مس سیم اندود این زر سرخ که روی تو ز عشقش زرد است / هست همچون درم قلب (3

 هفتاد زلّت از نظر خلق در حجاب / بهتر ز طاعتی که ز روی و ریا کنند (4

 ؟ندارد ـ در کدام بیت واژۀ مشخص شده ایهام تناسب 7

 از آن می خرم قلبکور نیم لیک مرا کیمیاست / این درم  (1

 و ترانه است بیت خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است / بانگ در این خانه همه (2

 آمده شامگرد صبح صادق رخسار تو / چین زلفت پردۀ  (3

 دل خستۀ خواجو لب توست / گفت شک نیست که کام دل طوطی شکر است کامگفتمش  (4

 


