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 شعرها و متن های داده شده را معنی کنید. 1 
 الف(چو ایران نباشد تن من مباد                                    در این بوم و بر زنده یک تن مباد 

 
 زی پدرش رفت و خبردار کرد                              تا پدرش چاره ی آن کار کرد ب(
 
 دیدار یار غایب دانی چه سود دارد؟                        ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد ج(
 
 ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن                    وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور د(
 
 ت فرصت  دگر بار نیستغنیمت شمر جز حقیقت مگوی                              که باری اس ه(
 
می گشت و اندک اندک کار من باال گرفت و ترقی کرد تا جمله ی خراسان را به هر روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده  و(

 فرمان خویش در آورم.

6 

 ب معنی واژهای مشخص شده را بنویس:دختر خو 2
 همچون وزش نسیم دل انگیزی است.         شکیبا با یک دوست خوب و مصاحبت                 و کتاب در زیر بغل می نهاد. لوح هر روز

 پرهیز کن.خیره از گفتار 

2 

 نظر شما در مورد دو سویه بودن رابطه ی مادر و فرزند چیست؟  3
 

1 

 داده بودند؟"کوه آهن "چرا هم کالسی های خواجه نصیر به او لقب  4
 

1 

 یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟ 5
 

1 

 5/0 فردوسی در کجا به دنیا آمد؟و نام کتاب او چیست؟ 6

 توضیح دهید."آن طرف نصف جهان با تانک های آتشین در راه"درباره ی این مصراع 7
 

1 

 منظور از پلنگان و شیران چیست؟"دریغ است ایران که ویران شود              کنام پلنگان و شیران شود"در بیت  8
 

5/0 

 5/0 منظور از متاع چیست؟"نیستچو بفروختی از که خواهی خرید؟            متاع جوانی به بازار "بیتدر  9

 5/0 چیست؟"تا هرچه نباید از خود دور گردانم"منظور از عبارت  10

 با هدف.......... و ............نوشته شده اند و نباید آن را با لحن ...........و..........یکی دانست.متن های تعلیمی  11
 

1 

 نوع رابطه ی معنایی)ترادف و تضاد(کلمه های زیر را مشخص کنید:  12
 نقره فام,سیمگون:                          بلندآوازه و گمنام:

5/0 

 زمان/نوع/شمار/شخص/و بن فعل های داده شده را بنویسید:  13
 گفته اند:

 دارد می نویسد:

1 

 در بیت زیر چه آرایه ای وجود دارد؟ 14
 کنج فقر و خلوت شب های تار                 تا بودوردت دعا و درس قرآن غم مخورحافظا در 

5/0 

 "یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور              کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور"در بیت  15
 ردیف و قافیه را مشخص کنید.

1 

 2 خواه از حفظ بنویس:یکی از شعرهای نیمه ی اول کتابت را به دل  16

 با لبخند زدن انواع بیماری را از خود دور کنید 
 

 موفق وپیروز باشید                                                                                                         

 

 

 به نام خداوند جان و خرد   کزین برتراندیشه بر نگذرد

 منهادبیات     پایه  امتحان نوبت اول                   در:                     تاریخ:نام و نام خانوادگی:                      نام پ
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