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 3 نثر و شعر معنی بیان الف:

منظـور شـاعر از قسـمت    ، »محل / وز نمودن عفو و رحم بیزین عملگشت حیران آن مبارز، «یت الف) در مصراع اول ب 1
 مشخص شده، کدام عمل است؟

 زیر چیست؟ سرودة مشترك دو  مفهوم ب)
ــو برنمـــی )1 ــرم مـــن از تـ ــا بمیـ ــردم تـ گـ
ــاد) 2 ــن مبـ ــن مـ ــد، تـ ــران نباشـ ــو ایـ چـ

 
 

ــر    ــت   گو مـ ــدگی اسـ ــو، زنـ ــار تـ در کنـ
ــاد       ــن مب ــک ت ــده، ی ــر، زن ــوم و ب ــدین ب ب

 

 از چیست؟کنایه » ماه مجلس شدن«، »ما را انیس و مونس شدرمیدة / دل اي بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره«در بیت  ج)
 شده چیست؟  ، مفهوم بخش مشخّص»هاي نژند دلنوازندة / وي این چرخ بلندفرازندة کاي «در بیت  د)

 کدام است؟» او را طلب کنید که مرا با او کار است«جملۀ مفهوم  هـ)
 ) او را فراخوانید، زیرا با او کاري دارم.1
 ) او را صدا کنید، چون او با من کاري دارد.2

 .یدعبارت زیر را به نثر فارسی روان و امروزي برگردان شعرها و و)
 ) نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. 1
 شیر حق را دان منزّه از دغل.) 2
کـــاي فـــالن، چاشـــت بـــده یـــا شـــامم )3

 

ــامم    ــورم و آشــ ــه خــ ــان و آبــــی کــ نــ   
 
 

 

 5/1 درك متن ب:
   چه کسی است؟» نهان است/ گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان استگفتم که روي خوبت، از من چرا «مخاطب بیت  الف) 2

 هاي زیر را بنویسید.   مفهوم نهایی هر کدام از عبارت ب)
 : ....................................) از پاي درآوردن2 : ....................................) دل باختن1

 شود؟  از کدام بیت برداشت می» اخالص در عمل«مفهوم  ج)
ــن  )1 ــد کــ ــرِ عهــ ــا در کمــ دســــت وفــ
ــن   2 ــایی کـــ ــت ریـــ ــه از طاعـــ ) توبـــ

 

ــد کــــن    ــکن، جهــ ــوي عهدشــ ــا نشــ تــ
ــدایی کــــن  ــادت کنــــی، خــ چــــون عبــ

 

 هاي زیر چیست؟  مفهوم کلّی هر کدام از بیت د)
حــــد مــــن نیســــت ثنایــــت گفــــتن )1
گلســـتان کنـــد آتشـــی بـــر خلیــــل    ) 2

 

ــفتن   گــــــوهر شــــــکر عطایــــــت ســــ
ــل  ــرد ز آب نیــ ــر آتــــش بــ گروهــــی بــ

 

 
 

 

 1 شناسی واژه ج:
 هاي مناسب پر کنید.  الف) جاي خالی را با واژه 3

 هستند.» رهبري و ....................«ي معنا ترتیب هم به» ................... و جلوه«هاي  واژه
 شده را بنویسید.  صمشخواژة در هر مورد، معنی ب) 

 ! مؤدب پوپک) وطن من، آه اي 1
 (عج) است. با امام زمان محاربه) استعمال توتون و تنباکو، در حکم 2
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 5/0 امال د:
 هاي امالیی را پیدا کنید و شکل درست آنها را بنویسید.  هاي زیر، غلط در هر کدام از عبارت 4

 ضعیف خداوند است.بندة گري انسان، این  الف) تولیدات علمی، از مضاهر آفرینش
العاده است! خاصی گفت: فوقلحجۀ ب) چشمان آن مرد از شادي درخشید و با 

 

 3 هاي زبانی و ادبی دانش هـ:
 پیدا کنید و بنویسید.  متفاوتادبی آرایۀ براي بیت زیر دو الف)  5

قـاه؟  سـان، قـاه   خندد بدین برق از شوق که می
 

سـان، زار زار؟  گریـد بـدین   که میابر از هجر    
 توضیح دهید. » برد به پشت اي خار همی / پشتهخارکش پیري با دلق درشت«در بیت جناس را آرایۀ  ب)
 ه و ردیف را (اگر ردیف دارد) مشخص کنید.در بیت زیر، قافی ج)

ــادگی  ــه افتـــ ــن همـــ ــا ایـــ ام داد بـــ
 

ــی   ــزّ آزادي و آزادگـــــــــ ام عـــــــــ
ص کنید.  را مشخ» چه«واژة در بیت زیر، نوع  د)
ــدایی    ــود روز جـ ــوش روزي بـ ــه خـ چـ

 

ــی    ــد بــ ــا وي نباشــ ــر بــ ــایی اگــ   صفت پرسشی   وفــ
  صفت تعجبی      

 

  کدامهیچ      
 گروه اسمی از نوع صفت بیانی را پیدا کنید و دور آن خط بکشید.  وابستۀ در بیت زیر،  )ه

ــاه مجلــس شــد  ســتاره اي بدرخشــید و م
 

ــدة دل   ــد   رمی ــونس ش ــیس و م ــا را ان م
 .ص کنیدهاي زیر را مشخ درستی یا نادرستی عبارت )و
 نادرست  درست   مفرد است.» ابزار«واژة ) 1
 نادرست  درست   است.» شاعر«جمع » اشعار«واژة ) 2
 کیست؟  » مافیه فیه«کتاب نویسندة  )ز
 نام ببرید. » محمود حکیمی«یک مورد از آثار داستانی  )ح

 نیاز دارند؟» ي«ها، در حالت اضافه، به حرف میانجی  یک از گروه کلمه ط) کدام
 نور ـ ماه  مو ـ دنیا 

 

 5/0 خودارزیابی و:
 هایی استعداد داشت؟ الدین اسدآبادي در چه زمینه الف) سید جمال 6

 توضیح دهید.» الوطنِ منَ االیمان حب«دربارة حدیث ب) 
 

 5/0 حفظ شعر ز:
 شعر زیر را کامل کنید. قطعۀ الف)  7

ــانی ــدر مهربـ ــدا چقـ ــعت داد!  خـ اش را وسـ  
 آن اتّفــــــــاق یــــــــادت هســــــــت؟  
 

  ............................................................................  
ــاد   ــود و گردبــــــــ ــدا بــــــــ خــــــــ    

 سید.یرا بنو» شوق مهدي(عج)«پنجم شعر ب) مصراع 
 

 

 10جمع بارم 
 
 

پیدا کنید و بنویسید. متفاوتادبی آرایۀ راي بیت زیر دو 
    سـان، زار زار؟ گریـد بـدین   که میابر از هجر     قـاه؟ سـان، قـاه  خندد بدینشوق که می

توضیح دهید. » برد به پشتاي خار همی/ پشتهخارکش پیري با دلق درشت«در بیت جناس را یۀ 
یه و ردیف را (اگر ردیف دارد) مشخص کنید.بیت زیر، قافی

ــادگی  ــه افتـــ ــن همـــ ــا ایـــ ــی امـ ــزّ آزادي و آزادگـــــــــ امعـــــــــ
خخص کنید.  را مشخ» چه«واژة یت زیر، نوع 

ــدایی   ــود روز جـ ــوش روزي بـ ــی  خـ ــد بــ ــا وي نباشــ ــر بــ ــاییاگــ  صفت پرسشی وفــ
 صفت تعجبی 
کدامهیچ  

گروه اسمی از نوع صفت بیانی را پیدا کنید و دور آن خط بکشید.  وابستۀیت زیر، 
ــاه مجلــس شــد  ــدة دل اي بدرخشــید و م ــد   رمی ــونس ش ــیس و م ــا را ان م

.خخص کنیدهاي زیر را مشخستی یا نادرستی عبارت
نادرست درست مفرد است.» ابزار«
نادرست درست است.» شاعر«جمع » اشعار«

کیست؟  »مافیهفیه«کتاب سندة 
نام ببرید. » محمود حکیمی«ک مورد از آثار داستانی

هاي زبانی و ادبی


