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 1شعر ها ونثر های زیر را به صورت ساده وروان معنی کنید .
چو چنگش رگ استخوان ماند وپوست1

الف)نه بیگانه تیمارخوردش نه دوست

ب)امیر از آن جهان آمده بود به خیمه فرود آمد وجامه بگردانید وبر نشست 1
آزاد کن از بالی عشقم7.5

ج)دریاب که مبتالی عشقم

د)هر لحظه از خزاین غیب گوهری در نهاد او تعبیه کردند 7.5

و) به ترانه های شیرین وبه بهانه های زرین

5

بکشیدسوی خانه مه خوش خوب خوش لقا را 1

1
ه)کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست

که دون همتانند بی مغز وپوست 1

معانی کلمات مشخص شده را بنویسید .
 2الف) زنخدان فرو برده چندی به جیب
و) اشتر طلبید ومحمل آراست

3

ب)همه ادبارها اقبال گردد
ه)دل را بر مثال کوشکی یافت

ج)جمله مملکت براین حادثه بزرگ وصعب که افتاد

2

خ)شمس را از هر کوی وبرزن جست وجو می کرد

کلمات اشتباه را مشخص کنید وصحیح آن را بنویسید
الف)چندانکه بار نتوانست داد ومهجوب گشت ازمردمان مگر از اتباء وتنی چند دیگر از خدمتکاران مرد وزن

4

1
1

برای کلمه ((سیر )) روابط معنایی (تضاد  ،تناسب  ،تضمن و ترادف ) بنویسید

2

5
ارایه ادبی هریک از ابیات زیر را بنویسید و در مورد ان توضیح دهید :
الف)چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

 /ب)در آن دریای خون در دشت تاریک /ج)شهر زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشید/

د)برداشته دل از کار او بخت
نقش یا اجزای کلمات مشخص شده را بنویسید
 6الف)هر روز خنیده نام تر گشت  / .ب)در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم  /ج)خدا را برآن بنده بخشایش است /
د)نهان می گشت روی روشن روز
منظور از کلمات مشخص شده را بنویسید  .الف ) نه خود را بیفکن که دستم بگیر  /ب)بو نصر را بگوی که امروز درستم
ج)شما در این آیینه نقش های بوقلمون بینید /د)آفتاب داشت تیغ می کشید

2

/

2

0
کدام یک ازموارد زیر شاخص و هسته است :
 8الف)استاد ادبیات جلوه ای از احساس و خیال است

1

ب)همسایه ما خانم زهرا خانه دار است

 9آرایه ادبی عبارت مقابل را مشخص کنید و آن را توضیح دهید  :خیال آرامشت در میان جانم طوفانی تر از همیشه بود

1

در عبارت های زیر نقش های تبعی را مشخص کنید .
 17الف)فوتبال و والیبال از ورزش های خوب هستند

ب) حافظ ،شاعر قرن هشتم غزلیات نابی دارد

ج) یکی به کوه بنگر به کوه

1

د) رود کارون  ،پر آب ترین رود ایران ،در اهواز است .

 11پدیدآورنده آثار زیر کیست  :تحفه االحرار :

فرهاد و شیرین :

تاریخ بیهقی :

آغاز گری تنها :

1

جمالت زیر را مجهول کنید .
12

الف) علی کتاب را خریده بود

ب) مردم صدای آزادی را می شنوند
1
27
موفق وسربلند باشید**

