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ها و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد.بيت-
بـنـي    آدم   و  مـرغ  و  مـور  و  مـگس     الف) پرستـار   امـرش  همـه  چـيز  و  كـس        

ب) عـادت    او   نـيست  خـشم  و  دشـمني             نــام    او   نـور   و   نـشانـش   روشــني

پ) كيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليد غير            اين همه صورت برد بر صفحه هستي به كار؟

فتن  ت) حــد    مـن    نـيست  ثـنايـت   گفتـن             گــوهـر      شكــر      عطايــت      سـ
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1  هاي مشخص شده را بنويسيد.معني واژه-
الف) به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است. (.............................)

ب) دل رميدهي ما را انيس و مونس شد (..............................)
پ) رخش پندار همي راند ز دور (............................)

ت) رعد و برق شب طنين خنده اش (..............................)
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5/0   نام نويسندگان آثار زير را بنويسيد.-
التمثيل:جامع                                  اسرار التوحيد:                      
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5/0   هاي بياني را بيابيد.هاي زير صفتدر جمله-
»درخشيدند. هاي سبز، زير نور گرم خورشيد ميبرگ«  
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5/0   هاي فارسي را نام ببريد.ترين مثنويدو نمونه از مهم- 5
1  جدول زير را كامل كنيد.-

»مرد توانگر ثروتش را به نيازمندان بخشيد. «  
 فعل  متمم  مفعول  نهاد

....................................  .....................................  ...................................  ................................ 
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75/0   هسته و نوع وابسته را در گروه اسمي زير مشخص كنيد.-
»آن باغبان مهربان «  
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5/0   هاي زير را بنويسيد.مفهوم كنايه-
ها بودن :                                                   ب) سكوت باغ را شكستن:الف) بر سر زبان
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25/0   مشخص كنيد.تشبيهي را در بيت زير اضافه-
»كاشت داشت            هر قدم دانه شكري ميلنگ لنگان قدمي بر مي«  
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5/0   به كدام آيه تلميح دارد؟»تر / از رگ گردن به من نزديك تردوستي از من به من نزديك«بيت- 10

5/0   منظور از بني آدم و مرغ و مور و مگس چيست؟»مگسپرستار امرش همه چيز و كس / بني آدم  و مرغ و مور و«در بيت- 11

5/0   هاي مفرد را به جمع تبديل كنيد.هاي جمع را به مفرد و واژهواژه-
همگان:                                                                       ادب:
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5/0   د.در عبارت زير يك تركيب وصفي و يك تركيب اضافي بيابي-
»ي مورچه كوچك همان آفريدگار درخت خرما است آفريننده«  
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