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 د.معني و مفهوم و درک خود را از شعر و عبارت های زير بنويسي 1

 الف( وآن كه حب وطن نداشت به دل  

 داشتن خود را دوست نه وطو آن ك 

 ب(ليک دوست داشتن بسنده نيست

 اما دوست داشتن به تنهايي كافي نيست 

 وست رد كه درمان هم از ابه ارادت بکشم د              اهد ساقي است                ج(به حالوت بخورم زهر كه ش

 درمان تمام دردهاست كه ست و او كسي است ن خداآورنده آكه ورم زيرا دماني بخيريني و شاشن زهر را به اي

 كه راه صفا                                          توان رفت جز بر پي مصطفي دی  سعد(محال است 

 به جز آن راهي كه پيامبر در پيش گرفته است  پاكي را برودممکن است راه سعدی غير  

2 

  .عني واژه های مشخص شده را بنويسيدم 2

 حرارت   . دل كام سخنور تشنهتف شد چنان از ( لفا

 شادی وسر وصدا  و شادی كردند.  هلهله  بي اختيار دست زدند وب( 

 شنوندگان   . مي گويم  مستعمانه قدر فهم (بج  

 ص خشم. حرآز باد خشم و باد شهوت باد  ( د 

1 

 :بدرک مطل 3

 ، به پرسش ها پاسخ دهيد توجه به شعر و عبارت های زير با 

 از نظر پيرمرد بهترين عزت چيست؟ ه( ير گفتا كه چه عزت زين به؟ كه نيم بر در تو بالين ن)پبا توجه به بيت  الف(

 وابسته نبودن به كسي
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 سرزمين غم  منظور از خاكدان غم چيست؟ ت  جا به آشيان وفا مي فرستم حيف است طايری چو تو در خاكدان غم زينب( 

   از نظر شاعر مردن چه كسي بهتر از زنده بودنش است؟( آن كه حب وطن نداشت به دل مرده زان خوب تر به باور من  )ودر بيت  (د

 نداشته باشد كه وطن خود را دوست  كسي 

، اين  كنيم  در هر روستا و كوچه و خياباني مدرسه بسازيم و كتابخانه ايجاد ماستيم، اگر طبق سخن اميركبير «مسئول جهل مردم ما ه(ه

 وضع پيش نمي آيد. تمام بچه های ايران فرزندان حقيقي من هستند.» دو عامل اصلي از بين بردن جهل چيست؟

 و آموزش و تعليم درستكتاب خواني 

 : انيانش های زبد 4

 سمي مشخص شده را بنويسيد؟در جمله ی زير هسته ی گروه های ا(الف 

  .استفاده ی نابه جا و نسنجيده از امکاناتي است كه فراهم آمده است   آسيب های جدی جامعه ی ماشينيي از  يک 

 .در عبارت زير يک وابسته ی پيشين و يک وابسته ی پسين بيابيد و نوع آن را بنويسيدب(

 . من آينده ای درخشان برای اين نوجوان مي بينم

 ه پيشين بستدرخشان وابسته پسين صفت بياني                        اين صفت اشاره وا

  .های زير را بنويسيدعبارت  ستوری واژه های مشخص شده در ش دج(نق

 نهاد  . كه مردم را ارشاد مي كنيشيخ بغداد تويي 

 . متمم بر پهلواني دست يافت  غزا در
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 : دانش های ادبي 5

 تناسب  ا بنويسيد؟ر  آشکارآرايه ی    (بود آن خسرو بي لشکر و ياور تشنه ال آه و افسوس از آن روز كه در دشت ب)در بيت ( الف  

 يد. آرايه ای كه در واژه های قافيه وجود دارد را مشخص كنر / نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير» سته به قي در بيت « شبي چون شبه روی ش ب(

 و تير قير 

 ی مثنو قالبي است كه برای سرودن داستان های طوالني از آن بهره مي گيرند.  ...........  (ج  

 كلمه نداشت  در بيت زير مشخص كنيد.  رديف را د(

 .  يي نداشتدر دل او دوستي جايي نداشت / مهرباني هيچ معنا

2 

 ام ببريد:ثر نا   برای هركدام از شاعران زير يک 6

 مه شاهنافردوسي:                                                            ستان هفت اورنگ و...بهارجامي:  
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