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 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید .

 شکستن شکوه و حرمت انسانی رهاورد تمدن ماشینی است . ).............................................(

  لیک دوست داشتن بسنده نیست .).............................................(

 فرش هایش از گلیم و بوریاست .  ).............................................(                              

  وقتی جوالهه ای به وزرات رسیده بود . ).............................................(      
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5/2  

 عبارت های زیر را به صورت نثر روان معنی کنید .
 حد من نیست ثنایت گفتن                  گوهر شکر عطایت سفتن 

............................................................................................................................(.......................................................................)..............  

 گفتم که روی خوبت ازمن چرا نهان است        گفتا: تو خود حجابی ورنه رخم عیان است 

............................................................................................................................(...................................)..................................................  

 در این روزگار چشم و چراغ ایران و شیر شیران هستی

............................................................................................................................().....................................................................................  

 پلک ها را بر سیاهی دیده ها می اندازد 

.....(.............................................................................................................................)...............................................................................  
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مشخص کنید .در هر یک از ابیات زیر زیبایی ادبی بارز را   
)  .................................(.    پروردگار بال هایی برای پرواز آن ها آفرید این بال ها همچون الله های گوش اند  

) ........................................(پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مورو مگس  

) ...................................(عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند   

) ...................................(لبخند تو خالصه خوبی هاست/ لختی بخند خنده گل زیباست   
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75/0  در عبارت های زیر نقش کلماتی که زیرش خط کشیده شده است چیست ؟  

 ◄علی روزنامه را به دوستش داد .  )  .................................( ، )  .................................(

 

 ◄با مادر خویش مهربان باش   )  .................................(     
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 ابیات زیر را بخوانید و به سواالت جواب بدهید 

تفاوت معنایی واژه مشخص شده را در گذشته و امروز بنویسید .◄  

 » کای فرازنده این چرخ بلند / وی نوازنده دل های نژند
 

آزادگی چیست ؟باتو جه به بیت زیر از نظر پیر خارکش عزت و ◄  

 پیرگفتا چه عزت زین به           که نیم بر در تو بالین نه
 

به سواالت پاسخ بدهید .« شکرگویم که مرا خوار نساخت / به خسی چون تو گرفتار نساخت» با توجه به بیت ◄  

 

مشخص کنید .بیت باال  ومدر مصراع د ارکان تشبیه را●  
 

بیت باال چند جمله است ؟●  
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مشخص کنید .قافیه های بیت باال را ●  

 

قالب شعر باال را مشخص کنید .نوع ●  
 

مفهموم نمادین خفاش چیست ؟« نور خورشید در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم خفاش است » با توجه به بیت  ◄  

 
 

25/0  در عبارت مقابل هسته گروه اسمی را مشخص کنید .         این گل خوشبوی زیبا 
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5/0 بهترین نمونه های ادبیات اندرزی یک مورد را نام ببرید .ادبیات اندرزی چیست از    
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5/0  جدول زیر را کامل کنید .   

 فعل بن مضارع زمان

 رفت  
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 تاریخ ادبیات :  1

پریشان به تقلید از کدام کتاب سعدی نوشته شده است ؟ ........................................◄  

 

.    به قول پرستو  .......................    بهارستان ....................... خالق آثار مقابل را بنویسید◄  

 

محمد حبله رودی این کتاب را در قرن یازدهم هجری به زبان فارسی نوشته است محتوای آن تمثیل ها و حکایت هایی است  ◄

 که به صورت مثل درآمده اند ..........................
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نام و نام خانوادگی مصحح:پناه کریمی                  جمع نمره آزمون کتبی و شفاهی:                  نمره آزمون شفاهی :            کتبی :          نمره آزمون   
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