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 اتیات ٍ عثارات زیر را تِ فارظی رٍاى ترگرداًیذ.

 الْی، دلی دُ وِ در وار تَ خاى تازین، خاًی دُ وِ وار آى خْاى ظازین.الف( 
ٍح ٍ خاًی تِ ها تذُ وِ ترای آخرت خَد عول ٍ اًدام دظتَرات تَ فذاواری وٌین، رخذایا ؼداعتی تِ ها عغا وي وِ در راُ تَ 

 درظتی اًدام دّین.

 خْاى، خولِ فرٍغ رٍی حك داى     حك اًذر ٍی ز پیذایی اظت پٌْاىب( 
 پٌْاى اظت.ّوِ ی خْاى پرتَ ٍ خلَُ ای از ًَر ٍخَد خذاًٍذ اظت ٍ حك از ؼذت آؼىار تَدى در ایي خْاى 

 ترخاظت    گفت: هی خَاّن آفتاب ؼَمؼثٌن از رٍی تري گل ج( 
 ؼثٌن از رٍی تري گل تلٌذ ؼذ ٍ گفت هی خَاّن تِ همام تلٌذی ترظن.

 .فتیاُخاى پذر! تَ ًیس اگر تخفتی، تِ از آى وِ در پَظتیي خلك د( 
 عسیس پذر! تَ ّن اگر هی خَاتیذی تْتر از آى تَد وِ غیثت هردم را تىٌی.

 تر درختی، ؼىَفِ ای خٌذیذ    در وتاتی، تْار، هعٌا ؼذُ( 
 رٍی ؼاخِ ی یه درخت ؼىَفِ ای تاز ؼذ ٍ در درٍى وتاتی خثر از رظیذى فصل تْار آٍردُ ؼذ.

 ٍ( ًگردد ؼاخه تی تُي، ترٍهٌذ     ز تَ ظعی ٍ عول تایذ ز هي پٌذ
 ار ًوی ؼَد. تَ تایذ وار ٍ تالغ وٌی ٍ هي ّن ٍظیفِ دارم تَ را پٌذ ٍ ًصیحت وٌن.ؼاخِ ی وَچه تذٍى ریؽِ ّیچ گاُ هیَُ د
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 زیر را تٌَیعیذ.هعٌی ٍاشُ ّای 

 تی خثری، ًاآگاّی غفلت:   ؼیَى ٍ زاری،ًالِ، گریِهَیِ:        رّعپارعازم:       وَچِ، هحلِترزى:      ، پٌذًصیحتاًذرز: 
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 هفَْم ولی تیت زیر چیعت؟

 ّوِ عالن تي اظت ٍ ایراى دل       ًیعت گَیٌذُ ، زیي لیاض، خدل  الف(
 هعٌا ًذارد ٍ زًذُ ًخَاّذ هاًذ.ى ًوی تَاى زًذگی ورد خْاى ّن تذٍى ایراى تریي عضَ خعن اًعاى اظت ٍ تذٍى آ وِ للة هْن ّواى عَر

 کذام ویژگی قلب اشاره دارد؟ عبارت زیر بهب( 

 ))قلب، ههوانخانه نیست که آدم ها بیاینذ،دو سه ساعت یا دو سه روز توی آى بواننذ و بعذ برونذ.((

 الف( تٌَع علثی                                          ب( پایذاری هحثّت      
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 هعنی شعر و نثر

 هعنی واژگاى

 درک هفهوم
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 در اتیات زیر 

 

 ت زیر را تٌَیعیذ.اتیات ٍ عثارآرایِ ّای ادتی 

 دظتی درازز درت  وَتِای ّعت وي اظاض ّعتی    الف( 
 واری. اًدام وَتاُ ؼذى دظت وٌایِ از اخازُ ًذاؼتي ترایتضاد: وَتِ ٍ دراز/ وٌایِ: 

 ٍ ًَخَاًاى اهیذٍار ررّت ّا در گَغ ًعین، آهیي هی گفتٌذ.ب(وَدواى پر ًؽاط گل تَتِ ّا 
تؽخیص: آهیي گفتي گل تَتِ ّا ٍ  -تؽثیِ: گل تَتِ هؽثِ/ وَدواى  پر ًؽاط هؽثِ تِ/ رزت ّا: هؽثِ/ًَخَاًاى اهیذٍار هؽثِ تِ

 ررت ّا ٍ گَغ ًعین.

 تا ًعین تْار ٍ تلثل تاغ    گرم راز ٍ ًیاز خَاّن ؼذ( ج
 تؽخیص/ تٌاظةوٌایِ: گرم واری ؼذى وٌایِ از هؽغَل واری ؼذى/

 هي ایٌدا چَى ًگْثاًن تَ چَى گٌح     تَ را آظَدگی تایذ هرا رًح (د
 تؽثیِ: وثَتر هادر هؽثِ، ًگْثاى هؽثِ تِ/ وثَتر تچِ هؽثِ، گٌح هؽثِ تِ/ تىرار

 زًذگی تر تَ هی زًذ لثخٌذ   ّعت ٍلت ؼىفتٌت اهرٍزُ( 
 هغلَب تَدى ؼرایظ زًذگیزًذگی وٌایِ از  زدى تؽخیص/وٌایِ: لثخٌذ
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 الف( تعذاد خولِ ٍ ًَع آى را هؽخص وٌیذ.

 از ظلوت خَد رّایی ام دُ   تا ًَر خَد آؼٌایی ام دُ 
 خولِ اهری -دٍ خولِ

 وٌیذ.اخسای خولِ را هؽخص ب( 

 .دیذرا  اٍ، چؽن ّای خَى گرفتِ اغٍ تا  درآٍرداٍ  دّاىرا از  دظت گري
 فعل هفعَل                   هتون    فعل         هتون        هفعَل   ْاد  ً

 ج( ًْاد ٍ گسارُ ی عثارت زیر را هؽخص وٌیذ.

 ظت. اٍ، ی ؼىَفِ ّا ٍ زیثایی ّاآفریذگار ّوِ
 ًْاد                                                  گسارُ
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 در وذام گسیٌِ ّوِ ی ٍاشُ ّا ّن خاًَادُ ّعتٌذ؟

 ( غفراى، هغفرت، فرٍغ   2                               ( افك، آفاق، لافیِ      1                       

                      3همذّم، تمذین، دلّت4                           ( هَظط، اظاض، تاظیط ) 
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 آظواى هثل یه تثعن ؼذ ( چیعت؟  ) الف( هٌظَر ؼاعر از 
 تا آهذى تْار آظواى گرم ٍ زًذگی تخػ ؼذ ٍ ّوِ ی ظردی ّا ٍ غصِ ّا از تیي رفت.

 چرا للة تِ دریا تؽثیِ ؼذُ اظت؟« للة وَچىن را تِ چِ وعی تذّن»در درض ب( 
 للة اًعاى از لحاػ ٍظعت ٍ تسرگی هثل دریاظت.
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 دانش ادبی

یدانش زبان  

 هن خانواده

 خودارزیابی



                                                                                                                    

      ��هوفق باشید                                                                                                                                     
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 ٍ غلظ را تا     هؽخص وٌیذ. خولِ ّای درظت را تا 

 ذارد.ًثارت زیر در حَزُ ی ادتیات لرار الف( ع

 خَاى ٍ ًَخَاى چؽوِ ی خَؼاى ًیرٍ ٍ اظتعذاد اظت.   

  در حَزُ ی زتاى اظت.عثارت زیر ب( 

 وصال دیگر حتی صذای گریِ ی رًٍان را ّن ًوی ؼٌیذ.

  ج( ٌّگام تثذیل تیت زیر تِ ًثر، هصراع اٍل ًیاز تِ خا تِ خایی دارد، ٍلی هصراع دٍم ًذارد.

 ایي زًذگی حالل وعاًی وِ ّوچَ ظرٍ   آزاد زیعت وردُ ٍ آزاد هی رًٍذ
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 را ًام تثریذ؟ٍ آثارغ  هی داًیذ تٌَیعیذ ّر آًچِ درتارُ ی زًذگیٌاهِ ی ظعذیالف( 

 
 تِ تغذاد از .رفت تغذاد تِ التتحصی اتوام تراى .گرفت فرا راز،ؼی خَد، زادگاُ در را همذّهاتى ّاى آهَزغ ظعذی، الذّیي هؽرف

 ،)ؼعر تِ( تَظتاى .ترگؽت رازؼی تِ ظال ازظی ٍ پٌح پط .گرفت ػپی در را عرتى اىّ يظرزهی تِ رفتي اًذٍزى، داًػ سُاًگی

 .ؼَد هى ذًُاهیولیات ظعذی  آثار يای ی هدوَعِ. اظت هاًذُ ترخاى اٍ از اؼعار َاىدی ٍ )ؼعر تِ ختِآهی ًثر( گلعتاى

 

 ترای ّر اثر یه ًَیعٌذُ ٍ ترای ّر ًَیعٌذُ یه اثر ًام تثریذ؟ب( 

             هثل چؽوِ هثل رٍد لیصر اهیي پَر:                        حضرت علی)ع(ًْح الثالغِ:                            

               ًظاهیهخسى االظرار:                                     والغ ّاًادر اتراّیوی:                          
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 زباى و ادبیات

ادبیات تاریخ   

 

 

 


