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 . یشه تهی است مگر آن که مهری باشدکار هم( 2

 . از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایمهنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم بیش ( 3

 . و مواجب سیادت را به ادا رسانید عهده لوازم ریاست بیرون باید آمدمرا نیز از ( 4
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 جز عشق مباد سرنوشتم          پرورده عشق شد سرشتم                                           ( 11

 . که پیغامی است سوی بونصردر بابی، تا داده آید ، تو باز آیها گسیل کرده شود( چون نامه12
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 ؟ هریک از آثار زیر از کیست 21

 (تاریخ بیهقی                                پ( بهارستان ب                              دار  شلوار های وصله الف(

75/0 

 . ه حماسه را در بیت زیر مشخص کنیدزمین 22

 به جمشید بر گوهر افشاندند               مر آن روز را روز نو خواندند» 
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