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 بارم متن سئوال ردیف

 ابیات و جمالت زیر را معنی کنید. 1

 صحبت مردانت از مردان کند                   الف(نار خندان باغ را خندان کند              

 
 ب(از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن                       فردا که نیامده است فریاد مکن

 
 ج(ای تن رنج ازبهر خدای بکش پس دعای مادرم در حق من مستجاب شد.

 
 د(هجوم فتنه های آسمانی                                     مرا آموخت علم زندگانی

 
 ه(قطره ی دانش که بخشیدی زپیش                        متصل گردان به دریاهای خویش

 
 و(برآرد تهی دست های نیاز                                  ز رحمت نگردد تهی دست باز
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 معنی واژگان 2

 کوچک نصیب او شد................................. ای حجرهآن حضرت گذاشت...................                           ضریحسر بر 

 فراوان است.................................   غالتسفر به شهری رسید..........................                       در این شهر  اثنای در

 عزیز برکنار گرفته.......................................... مصحف      و بام..........................                برزن هنوزت نیست پای 
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 خودارزیابی 3

 الف(منظور از عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند چیست؟
 

 به چه معناست؟"حرم دل او را آرام می کدر مدرسه اندیشه اش را"ب(عبارت

 

 چیست؟ ج(منظور از ))آینده با حرف ساخته نمی شود((

 

 د(منظور از ))شبنم از روی برگ گل برخاست((چیست؟
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 درک مطلب 4

 (معانی کنایی زیر را بنویسید.1

 ..........................الف(از کوره در رفتن.......................................                    ب(دلم بنا کرد به پرپر زدن......................

 ...ج(گره از کار دیگران گشودن.................................             د(گوشزد کردن..........................................

 ه(عمر بر باد مکن...................................................

 شده چیست؟ است ای خدا(منظور از قسمت مشخص دام و دانه(در مصرع)صدهزاران 2

 

 ())تا معلم ز گرد راه رسید((به چه معناست؟3

 

 (عبارت))جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن است که در پوستین خلق افتی((بر چه موضوعی تاکید دارد؟4
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 آرایه ادبی غیر تکراری بنویسید. 5

 بر پای ایستادنالف(بباید هر دو پا محکم نهادن                          از آن پس فکر 

 ب(این زندگی حالل کسانی که همچو سرو           آزاد زیست کرده و آزاد می روند

 ج(ای کارگشای هرچه هستند                              نام تو کلید هرچه بستند

 د(توی گلدسته های یک گنبد                              روز و شب زائر حرم باشیم
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 دستوری خواسته شده را بنویسید. نقش های 6

 قطره ی دانش که بخشیدی زپیش                        متصل گردان به دریاهای خویش

 .......مصرع اول.............. قطره..............................          متصل.............................      دریا..........................      نهاددر
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دیموفق باش   

 


