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 .زیر را به فارسی روان بازگردانی کنید  ها و عبارت بیت
ــف ــایی ) الــ ــود، رهــ ــت خــ ام ده از ظلمــ

 

ــنایی     ــود آشــــ ــور خــــ ــا نــــ ام ده بــــ
 

 در دلش، ایمان و مهربانی موج بزند. دوست خوب کیمیا است.ب) دوستی خوب است که 
ــوي  ) ج ــرت، راه جــ ــار پیغمبــ ــه گفتــ بــ

ـــن، برومنــــد د) نگــــردد شــــاخک بــــی بـ
ــاد مکـــن  ــته بنیـ ــده و گذشـ ــر نامـ هــــ) بـ

 

ــی   ــوي   دل از تیرگــ ــدین آب شــ ــا بــ هــ
مـــن پنـــد ز تـــو ســـعی و عمـــل بایـــد، ز 
ــن     ــاد مک ــر ب ــر ب ــاش و عم ــوش ب ــالی خ ح

 

 
 

 

 5/0 امال :ب
 الف) در گروه کلمات زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ ......... 2

 ها  ها و ذرت هاي ذالل، عظمت و جاذبه، شکوه و اعجاز، روح مذاب، باغ و صحرا، بوته غرق هیجان، آب
 را قرار دهید.» گزار ـ گذار«ب) در جاي خالی بیت زیر یکی از واژگان 

ــی    ــازه م ــو ت ــکر وض ــه آب ش ــر دم ب ــنم ه ک
 

ــرد   ــوانم ......... کـ ــکر او بتـ ــرض شـ ــا فـ تـ
 

 
 

 

 1 شناخت و معنی واژه :ج
 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. 3

ــه     ــریح را کـ ــگ تفـ ــف) زنـ ــرهالـ زد زنجـ
 

بــــاز هــــم در کــــالس غوغــــا شــــد  
 

 از اتومبیل پیاده شدیم. صحن براي زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در) ب
راه نزدیـــک ج) نمـــودش بـــس کـــه دور آن

 

ــدش   ــی ش ــک گیت ــم، تاری ــیش چش ــه پ ب
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 درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. 4
 نادرست     درست  مترادف هستند.  » بانگ، صدا و فریاد«کلمات 
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 1 درك متن د:
5 

 
 
 
 

 ؟شود نمیمفهوم شعر زیر را که در قالب قطعه سروده شده است، بنویسید. این مفهوم در کدام ابیات داده شده دیده 
برزگـــري پنـــد بـــه فرزنـــد داد    
ــدروي   هــر چــه کنــی کشــت همــان ب

 

کاي پسر این پیشه پس از من تو راسـت  
کــار بــد و نیــک چــو کــوه و صداســت 

 

الــف) چــو بــد کــردي مبــاش ایمــن ز آفــات 
و خـود را بـاش  ب) من اگر نیکم اگر بد تو بـر 
ا رنــگ و بــوي ج) جهــان کشتزاریســت بــ  

د) کســـب را همچـــو زراعـــت دان عمـــو   
هـ) چـون دانـه و زمـین بـود و آب بـر سـري      

 

کــه واجــب شــد طبیعــت را مکافــات       
هر کسی آن درود عاقبت کـار کـه کشـت     
ــت اوي     ــا کش ــر آب و م ــرگ و عم درو م
ن تــــو تــــا نکــــاري دخــــل نبــــود آ  
آن به کـه کشـت و ورز کنـد مـرد برزگـر       

 
  

75/0 

 ؟مفهوم عبارت مشخص شده را بنویسید 6
 گویم. این ملت ......... می هاي دل پارهبه شما جوانان به عنوان 
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 هاي عبارت زیر را مشخص کنید. الف) نهاد هر یک از جمله
 ها پیدا شد. بچه ۀکل ها و دیوارها را زرد کرد و سر و صبح زود آفتاب که باال آمد، نوك درخت

 ب) نقش دستوري واژگان معین شده را بنویسید.
زاهــد خــام کــه انکــار مــی و جــام کنــد      

 

بــر مــی خــام انــدازد نظــرگــردد چــو  پختــه  
 ج) در بیت زیر، ضمیر را بیابید و مرجع آن را بنویسید.

ــق  ــه او  عاش ــدم ک ــه را دی ــدم، پروان ــت ق ثاب
 

باخت جان در عشق و روي، از شمع تابان برنتافت  
 مناسب، پر کنید. کلمۀد) عبارت زیر را با 

 در زمان حال، ......... است.» نالیدن«مصدر » دوم شخص جمع« صیغۀ
 استفاده شده است؟ توضیح کوتاه دهید.» ادبیات«هـ) در کدام عبارت زیر از 

ــا 1 ــت  ) بـ ــدگی در اوسـ ــه زنـ ــیمی کـ نسـ
 

ــه   ــاز چشــــــم جوانــــ اي وا شــــــد بــــ
 کردارها، او را به یاد بیاوریم.همۀ ) در 2

 ادبی بیابید و مختصراً توضیح دهید.آرایۀ و) در بیت داده شده، دو 
پرگــار در میــان گیــرد؟   نقطــۀمــرا چــو     شکل  چرا به صد غم و حسرت، سپهر دایره

 ؟نداردکدام آرایه وجود » هر چه کنی کشت، همان بدروي/ کار بد و نیک چو کوه و صداست«ز) در بیت 
 تضاد  مراعات نظیر  بخشی  جان تشبیه 

 هر یک از آثار زیر چه کسی است؟ پدیدآورندةح) 
 ) بهارستان: ..................................3...............................     الطیر:  ) منطق2) مثنوي معنوي: ...........................     1
 

 

 5/0 خودارزیابی و:
 مخالف بود؟» علم بدون عمل«الف) به نظر شما چرا دکتر حسابی، با  8

 تشبیه شده است؟» دریا«به » قلب«، چرا »قلب کوچکم را به چه کسی بدهم«ب) در درس 
 

 

 5/0 حفظیشعر  ز
 هاي زیر مشخّص کنید.  مناسب را براي تکمیل کردن هر کدام از بیتگزینۀ  9

ــف) تــو را ..................... رهانــد درســت ال
 

ــت     ــدت جســـ ــتگاري ببایـــ در رســـ
 

 ) صبر و تقوا2  ) دانش و دین 1
روا  اي خـــدا، اي .................... حاجـــت ب)

 

ــود روا      ــس نبـ ــیچ کـ ــاد هـ ــو یـ ــا تـ بـ
 

 ) فضل تو 2  ) لطف تو1
 
 
 

 

 10جمع بارم 
 

مخالف بود؟»علم بدون عمل«ه نظر شما چرا دکتر حسابی، با 
تشبیه شده است؟» دریا«به » قلب«، چرا »قلب کوچکم را به چه کسی بدهم«درس 

بــر مــی خــام انــدازدنظــرگــردد چــو پختــهخــام کــه انکــار مــی و جــام کنــد      
آن را بنویسید. بیت زیر، ضمیر را بیابید و مرجع

ــه او   ــدم ک ــه را دی ــدم، پروان ــت ق باخت جان در عشق و روي، از شمع تابان برنتافتثاب
مناسب، پر کنید.کلمۀرت زیر را با 

در زمان حال، ......... است.» نالیدن«مصدر » دوم شخص جمع
استفاده شده است؟ توضیح کوتاه دهید.» ادبیات« کدام عبارت زیر از 

ــت   ــدگی در اوسـ ــه زنـ ــیمی کـ ــهنسـ ــاز چشــــــم جوانــــ ــدبــــ اي وا شــــ
کردارها، او را به یاد بیاوریم.همۀ

ادبی بیابید و مختصراً توضیح دهید.آرایۀ یت داده شده، دو 
پرگــار در میــان گیــرد؟    نقطــۀمــرا چــو  شکل صد غم و حسرت، سپهر دایره

؟ندارد کدام آرایه وجود »هر چه کنی کشت، همان بدروي/ کار بد و نیک چو کوه و صداست«یت 
تضاد مراعات نظیر بخشیجان

هر یک از آثار زیر چه کسی است؟دآورندة
) بهارستان: ..................................3...............................     الطیر: ) منطق2ي معنوي: ...........................     

زیابی


