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 بارم سوال  رديف

 
1 
 

 هر یک از بیت های زی را به فارسی روان معنی کنید. 

 نت ده عنوان ها، زیوی تو، سر دفتر دیوان ها                        وی طلعت رای نام نکوی تو  

  

 

 ر کنه ماهیتشب دهفرومان                                      جهان متفق بر الهیتش    

 

 

 صورتگر ماهر که بی تقلید غیر                     این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار؟   کیست آن

 

 

 م آمد به یادسر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را                  اجتماع دوستان یکدل 
 

 

4 
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 ه زیر مشخص کنید. ارکان تشبیه را در جمل

 ر و باد در گذرند. ابل فرصت ها مث

 

1 

 زیر مشخص کنید  عباراترا در و وابسته هسته  3

 پسر زرنگ مدرسه        آن دو مرد                                                  
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 زیر مشخص کنید.  جملهنقش کلمات را در  6

 مرا کمترین گمانی در آن نیست 

 

1 

 آرایه شاخص بیت مقابل چیست؟  7

 ، وزان است ان است                 باد خنک از جانب خوارزمکه هنگام خزخز آرید د ویزیخ
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 عبارت مقابل چند جمله است؟  8

 ار.خود را بشناس و پروردگار پاک را سپاس بگزوی و بپوی و ایران بخوان و بج
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 را بگو که گرگ برد  خداوندش                                                                       بر الهیتش متفق جهان

 

 ند نزعل ها حیران شود کز خاک تاریک                                                             کسو امرش همه چیز پرستار 

 

  .می نامند ابدین نام سپند وارجمندو خیره روی ما نیز به ناچار این سرزمین ر خیره رایدشمنان 

 

 .نیاز دارد  مهارت هاییسفر زندگی به 
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 ترجیع بند عرفانی وی نیز معروف است   .غزل از سعدی و حافظ پیروی می کردز شاعران دوره افشاریه و زندیه است در سرودن ا
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 ستعاری است؟کدام اضافه تشبیهی و کدام ا 11

 

 دست زمین                                             صفحه هستی        
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 قالب غزل را با رسم شکل توضیح دهید  12
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 د صحیح یاغلط بودن عبارات زیر رابنویسی 13

 .فعل می دانید از فعل هایی است که به مفعول نیاز ندارد- 

 درتشبیه ممکن است وجه شبه حذف شود -

 ت. شوق با اشتیاق هم خانواده اس 

 سعدی نامه همان بوستان است. 

 عبارت »حکیمی گفته است :افسوس که جوان نمی داندو پیر نمی تواند.« ازسه جمله تشکیل شده است.
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید   14

  .یکی از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی می توان ......................... ... نام برد

  .ت زیر .............. متمم وجود دارددربی-

  اچشم ادب نگر پدر را ازگفته ی او مپیچ سرراب

 ......................... می باشدکتاب به قول پرستو از................ 

 

2 

  .دربیت زیر قافیه وردیف را مشخص کنید 15

 چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنی است آن بینی 
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 دامه ابیات زیر را بنویسید ا 16

 ........................................................        گفتم ز فیض بپذیر            

 خم عیان است رنه ر...................................          گفتا تو خود حجابی و

1 


