
 

 

 

 

 نمره(6الف( معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را بنویسید.)

 به بینندگان آفریننده را                   نبینی مرنجان دو بیننده را  -1

 

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است           دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار  -2

 
 به چشم بصیرت به خود در نگر              تو را تا در آیینه زنگار نیست  -3

 

 هم نشین تو ز تو به باید                      تا تو را عقل و دین بیفزاید -4

 

 اگر مردم را با گوهر اصل ، گوهر هنر نباشد ، صحبت هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهر یابی چنگ در وی زن  -5

 

 چو ایرا ن نباشد تن من مباد               در این بوم و بر زنده یک تن مباد  -6

 

 نمره(2ب( معنی واژگان )

 و متحیر شوی  مدهوشچشم باز کن تا عجایب بینی که  -8     خدای تعالی استصنع بدان که هر چه در وجود است همه   -7

 مغیالنمادام بی سود باشد چون  بی هنربدان که مردم  -11                                                      نیست عار آموختن  -9

 

 را زیر بغل می نهاد . لوحاو هر روز  -12                  آید می سخن به میان راست از ف ییدر هر جا  -11

 

                                          نه ای از سرّ غیب واقف هان مشو  نومید چون   -13
 

 نمره(3ابیات زیر را بنویسید) پ( آرایه های

                       یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور           کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور    -14

 مپیچ از ره راست بر راه کج                        چو در هست حاجت به دیوار نیست  -15 

  مشبه و مشبه به را در بیت زیر مشخص نمایید .

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد                        ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد -16

 

 

 نمره(4( دستور )ت

 (1)بنویسید .نوع )را ( را در ابیات زیر با توضیح  
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 یکی از بزرگان پارسایی را گفت -17

 امیر را خاطر به آن شد -18

 نمره(1) نمایید .وع ترکیب های اضافی را مشخص ن -19

 الف : گنج عافیت                                ب: دست اجل 

 نمره(1ژه های زیر بنویسید . )ساختمان وا  -21

 یارانه  –گنجینه                د  -گفت و گو                    ج -نقره فام                                 ب -الف

 مره(5/1. )زمان افعال زیر را بنویسید  -21

 پرندگان مهاجر در فصل گرما به نقاط سرد کوچ می کنند . –الف 

 از همین حاال دارم عاقبت ناگوار این موضوع را می بینم . -ب

 نمره( 5/1نوع وابسته های پیشین و پسین هر گروه اسمی را مشخص نمایید. ) -22

 این همه آیات پندآموز  -چه خلقت شگفت انگیزی!                         ب –الف 

 

 نمره(1ج( تاریخ ادبیات )

 نام نویسنده هر اثر را بنویسید . – 23

 کیمیای سعادت  –قابوس نامه                            د  –اخالق ناصری                    ج  -چهارمقاله                   ب –الف 

 

 نمره(2)د( خودارزیابی و درک مطلب 

 منظور از گوهر اصل و گوهر هنر چیست ؟ -24

 

 انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی چگونه باید زندگی کند ؟ -25

 

                 

 

 نمره(2ه( حفظ شعر )

 ابیات زیر را کامل کنید . – 26

 بر خویشتن تنی                      ..................................................................در پیله تا به کی  -الف

 .در فکر رستنم ...........................................                 خلوت نشسته ام ...................................... -ب

 ...............................                جستند ........................................................همسال های من ........ -پ

 .....همسال های من .........................................               کوشش ................................................... -ت
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