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 ابیات جمالت زیر را به نثر روان برگردانید.

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

 

یار بد  بدتر بود از مار بد            تا توانی می گریز از یار بد             -ب  

 

شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار          نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است     -پ  

 

بدان که هر چه در وجود است همه صنع خدای تعالی است    -ت  

 

هرکه با بدان بنشیند اگر نیزطبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد   -ث  

 

5  

2 

معنی واژگان زیر را بنویسید   

حبس:م          مصائب :                      نیکو خصال:                         فرتوتی:                          

سریر:                         جوانب:                               قوس قزح:                              نقد:   

2 

3 

) هر یک دو هم خانواده (.   دیسیرا بنو ریهم خانواده واژگان ز   

 مصاحبت                                                            جواهر 
1 

4  

 تعداد جمله های هر بیت را مشخص کنید.

نرسد کج رفتارسعدیا راست روان گوی سعادت بردند                     راستی کن که به منزل   -الف  

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی                نروم جز به همان ره که توام راه نمایی  -ب  

1 
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 نقش واژگان مشخص شده را بنویسید

 الف- مثل تو چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخ دارد و غذای خویش چون بدست می آورد

 ب- چو بفروختی از که خواهی خرید؟
155 
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یه ای ی را که دارای استفهام انکاری است مشخص نمائید.جمله ای که دارای استفهام انکاری است چه نوع آراجمالت 

؟دارد  

چه جای این حرص و هوس باطل است؟ درختی که تو امروز نشانی میوة آن کجا توانی خورد؟ -الف  

که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟ -ب  

همنشین خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ -پ  

1 
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 نوع واژگان زیر را از نظر ساده و غیر ساده مشخص نمایید

 ستارگان                        بیابان                    آفریدگار                        تعالی

 

1 
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عقل و دین بیفزایددر بیت :    هم نشین تو ز تو به باید           تا تو را   

چگونه صفتی است؟ (به )واژه  -الف  

را بنویسید (را )نوع -ب  

.نوع )و ( را بنویسید  -پ  

155 
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 هسته و نوع وابسته های پیش و پسین هر گروه را بنویسید.

این چند دانش آموز کوشای ما         -الف  

کدام انسان فرهیخته؟ -ب  
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کامل مشخص نماییدآرایه های هر بیت را به طور   

ت گل های شادی بشکفد          هر چه در دل تخم کین داری به زیر خاک کنتا ز باغ خاطر -الف  

با بدان کم نشین که صحبت بد                  گر چه پاکی تو را پلید کند -ب  

بزرگی را                                لکه ای ابر ناپدید کندآفتاب بدین       

دردی نه دواپذیر دارد           ت که دل اسیر دارد                سدان -پ  

ابخو چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب                    بختی دارم چو چشم خسرو همه -ت  

دارم چو جان مجنون همه درد                 جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب جسمی       

 

2 

آن را در قرن ششم به پارسی دری برگرداند  .................................که      .....................................مرزبان نامه کتابی است به شیوه  11  1 
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 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد )تصحیح نمایید(

چه میان آسمان و زمین است چون میق و باران  و برف و تگرگ و رعد و برق و  از انواع  حیوانات وآن آن چه در بر و بهر است   

 است. ات حق تعاالاست و این همه آی همه عجایب صنع خدای تعاال ی که در هوا پدید آید،قوس قزه و عالمات
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