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1

اشعار زیر را به نثر روان امروزی برگردانید
الف ( چون بگشایم ز سر مو شکن ماه ببیند رخ خود را به من
ب ( بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد
ج ( عزمت ضامن دوام جهان شد و خون تو امضای راستی است.
خداش در همه حال از بال نگه دارد
د) هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

2

2

عبارتهای زیر را به نثر امروزی برگردانید.
الف (پادشاه عالم خبر که داد در این قصه از حُسن سیرت او داد نه از حسن صورت او داد.
ب (معلم مرغان را گویا میکشید اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.
ج (این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند.
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3

مفهوم کنایی)) گندم نمای جو فروش ((را بنویسید.

./5

4

مقصود از قسمت های مشخص شده در بیت زیر چیست؟
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیز بگذرد.
صاد معلم ما بود آدمی افتاده و صاف  .سالش به چهل نمی رسید.

1

5

شاعر چه نوع مرگی را غبطه بزرگ زندگانی میداند؟

0/5

6

ادبیات غنایی را تعریف کنید

1

7

نویسندگان آثار زیر را بنویسید
اتاق آبی

1

8

مفهوم کنایی "پی بردیم راه دست خودش هم نیست" را بنویسید

1

9

در عبارات زیر تشبیه و استعاره را مشخص کنید
الف (زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ب (مثل قرآن مثل آب است روان

1

قابوس نامه

11

آرایه های ادبی زیر را بنویسید( .در هر بیت یا عبارت دو ارایه)
درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند ،شفق آیینه دار نجابتت.
در بدایت بندو جاه بود .در نهایت تخت و گاه بود.

2

11

نادرستی های امالیی را در جمله ها و بیت های زیر بیابید و صحیح آنها را بنویسید.
الف (برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند آهنگ کید و مکر و ادوات کردند.
ب (صاد از کار بازماند بود صورت از او چیزی می طلبید تمامت خود میخاست.
ج (ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد چنان که در کرامت و فراق به پارس رسیدیم.
د (آه ای مرگ تو معیار ،مرگت چنان زندگی را به صُخره گرفت و آن را بی قرار کرد.

1

12

معنی واژه های مشخص شده در جمله ها و بیت های زیر بنویسید.
الف (به نام کردگار هفت افالک که پیدا کرد آدم از کفی خاک
ب (و همه کس را به سزا حق شناس باش خاصه قرابت خویش را
ج (هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم در حضیض هم میتوان عزیز بود.
د (ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن تأثیر اختران شما نیز بگذرد.
ه (رقعه ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم :بعد از این به خدمت رسم
ح (معلم که از مخمصه رسته بود به خون سردی گفت :در علف است حیوان باید بچرد
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13

تفاوت معنایی فعل های مشخص شده را بنویسید.
الف (گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید.
ب (بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

1

14

در دو جمله زیر نوع واو ربط یا واو عطف را مشخص کنید
الف (زنگ نقاشی دلخواه و روان بود.
ب (نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت.

1

15

بیت زیر چند جمله است؟ )زمان فعل مشخص شده را بنویسید(
نمی دانم ،نمی دانم ،الهی تو دانی و تو دانی ،آنچه خواهی

1

16

جدول رو به رو را کامل کنید

1

واژه

مترادف

کرم
انعام

17

کدام قسمت جمله زیر حذف شده است؟ نوع آن را مشخص کنید.
نیکو خو بهتر هزار بار از نیکو رو

1

18

نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید
صاد هرگز جانوری جز از پهلو نکشید

1

