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 رچه بستندنام تو کلید ه  ارگشای هرچه هستندای ک  -1

 

 آن مرادت زودتر حاصل شود  گورخانه راز تو چون دل شود -2

 

 در دین استوار شویم ، نگاه دار تا پریشان نشویمتوفیق ده تا  -3

 

 ز نو کاران که خواهد کار بسیار؟  تو را پرواز بس زود است و دشوار -4

 

 جهان سازیم آن ، دلی دِه که در کار تو جان بازیم، جانی دِه که در کاریهال -5

 

 مثل یک چشمه سار جاری شو  مثل یک شاخه گل جوانه بزن -6

 

 

 2 واژه های مشخص شده را بنویسید. معنی: ب( معنی لغات

   افتاد تقلّاکمی بعد دست و پایش از -8    ، باز زنهاربرکسی این در مکن  - 7

 و شب خیز بود متعبّدیاد دارم که در ایّام طفولیّت  -11    خود برسید کامکاش روزی به -9

 زنجره:-14     مقتدر:-13    عنایت:-12   دراز دستی:-11

 4 پ( درک مطلب

 نمره( 5/1چیست؟ )« نامه نانوشته » منظور از « هم نامه نانوشته خوانی» در مصراع -15

 نمره( 5/1)چیست؟ « زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز» مفهوم بیت  -16

 نمره( 5/1) چیست؟«  ، باز زنهاربرکسی این در مکن تاتوانی پیش کس مگشای راز /  » توصیه شاعر در بیت -17

 با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید-81

 پدر را گفتم : از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد . چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. 

 تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی.گفت : جان پدر! 

 نمره( 5/1)به چه معناست؟ « دوگانه گزاردن » لف( ا

 نمره( 1)ب( پاسخ پدر چه بود؟ 



 

 

 نمره( 1) با توجه به بیت زیر چه چیزی چگونه زندگی کردن را به گوینده آموخته است؟ توضیح دهید. -19

 مرا آموخت علم زندگانی  هجوم فتنه های آسمانی

 

 3 دانش های ادبیت(

 نمره( 5/1) «جمله فروغ روی حق دان / حق اندر روی ز پیدایی است پنهان جهان » در بیت  -22

 الف ( واژه های قافیه را مشخص کنید.

 ب( یک آرایه ی ادبی پیدا کنید.

 نمره( 1)« بر درختی ، شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد» در بیت -28

 

 الف( فعل ها را مشخص کنید.

 ب(نهادها را تعیین کنید.

 نمره( 5/1. )پایه های تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید -22

 تو را آسودگی باید مرا رنج  من این جا چون نگهبانم تو چون گنج

 نمره( 5/1) «با بهاری که می رسد از راه / سبز شو، تازه شو، بهاری شو » بیت  -23

 الف( چند جمله دارد؟

 محتوا چگونه است؟ نوع جمله ها  از نظر پیام و، ب( در مصراع دوم 

 نمره( 5/1) جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب کامل کنید. -24

 الف(................................................. اثری از خواجه عبداهلل انصاری است.

 آن .......................... می گویند.ب( پروین اعتصامی بیشتر قطعات خود را به صورت گفت و گو سرود که در اصطالح ادبی به 

 

 3 خودارزیابیت(

 نمره( 5/1چیست؟ )« آینده با حرف ساخته نمی شود » منظور از  -25

 نمره( 5/1چیست؟ )« آسمان مثل یک تبسّم شد » منظور شاعر از -26

 نمره( 25/1چیست؟ )« می خواهم آفتاب شوم» منظور از جمله -27

 نمره( 25/1چیست؟ )« بچه ها گرم گفت و گو بودند» منظور از  -28

 نمره( 5/1چیست؟ )« شدش گیتی به پیش چشم ، تاریک » منظور از -29

 نمره(1چیست؟ )« ده اند از خاکدان این درختانند هم چون خاکیان / دست ها برکر» منظور از بیت -31

 2 بیت( 4ویسید. )حداقل حفظ شعر: یکی از شعرهای کتاب درسی خود را به دلخواه بنت(

 
 


