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ً
دانشآموزان عزیز لطفا پاسخها را خواپا و پا خودکار آبی ب نونسید.

الف) ابیات و عبارات زیر را به فارسی ساده و روان برگردانید)3( .
 )1پی بردیم راه دست خودش هم نیست.
 )2وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.
 )3گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید
ب) معنی واژگان مشخص شده را بنویسید)2( .
 )1کیست کند با چو منی همسری
 )3به مجلس وزیر شدیم

 )2از یال و غارِب به زیر آمد.
 )4گفتا که شبرو است او

پ) واژههای زیر را از نظر ساختمان بررسی کنید)2( .
ناشاد:
گلرخ:
اسب:
شادکامی:
ت) برای کلمات زیر یک همخانواده بنویسید)1( .
مستغنی:
حرمت:
ث) نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید)2( .
 )1گشت یکی چشمه ز سنگی جدا.
 )2صاد هرگز از پهلو جانوری نکشید.
ج) در هر عبارت یکی از آرایههای ادبی «جناس تام ،ایهام ،حسآمیزی و مجاز» را مشخص کنید)2( .
 )1بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است.
 )2کتابی که در او داد سخنآرایی توان داد.
 )3لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرینسخنی ،گوش ماند.
چ) مثل «گندمنمای جوفروش مباش» آدمی را از چه کاری برحذر میدارد؟ ()1
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ح) با توجه به شعر «چشمه و سنگ» نیما ،چشمه نماد چه کسانی است؟()1
خ) کدام گزینه با عبارت «به هر نیک و بد ،زود شادان و زود اندوهگین مشو ،که این فعلِ کودکان باشد ».قرابت
معنایی دارد)0/5( .
زود آیند و زود میگذرند
 )1شاد و بی غم بزی که شادی و غم
مرغ تسبیحگوی و من خاموش
 )2گفتم این شرط آدمیت نیست
د) جهش ضمیر را در مصراع «گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید» مشخص کنید)0/5( .
ذ) مشبه و مشبهبه را در جملۀ « قرآن مانند است به بهشت جاودان» مشخص کنید)1( .
ر) در متن زیر چهار غلط امالیی وجود دارد آنها را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید)2( .
«بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نحاد خویش بنگردی ،رنج هیچکس ظایع مکن و همهکس را به سزا حق-
شناس باش .خدای ،تبارک و طعالی ،همه بندگان را از عذاب قرض و دین فرج دهاد ،به حقِّ الحقّ و اَهلِه ،و چون
بخواستیم رفت ،ما را به عنعام و اِکرام به راه دریا گسیل کرد».
ز) ابیات زیر را کامل کنید)2( .
وقتی دل سودایی میرفت به بُستانها
....................................................................

.........................................................
با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها

