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 ن خط کشیده شده است را بنویسید. معنی کلماتی که زیر آ – 1

 

 شد غوغا زد                   باز هم در کالس  زنجرهزنگ تفریح را که :  -

 باشد حرم ر زائ, روز و شب یک گنبد                  گلدسته هایتوی :  -

 
 مشخص کنید.  زیر قافیه و ردیف را هم در بیت در هر مصرع چیست؟ خود   یدر بیت زیر منظور از واژه -2

 ام ده آشناییخود ام ده                 با نور رهایی خود از ظلمت

 
 کلمات سجع را در نثر زیر مشخص کنید.  – 3

 

 م . بینایی ده تا در چاه نیفتی  ،دانایی ده که از راه نیفتیم 

 
 باشد؟ کدام گزینه به ترتیب مربوط به آثار نظامی و قیصر امین پور می –4

        ⃞   مثل چشمه مثل رود   -سرار ب( مخزن األ                                    ⃞   تنفس صبح       -الهی نامه الف( 

        ⃞                      آفتاب  در کوچۀ  -د( مثنوی                                      ⃞های ناگهان  آیینه  -ج( گلشن راز 

 
 بیت زیر را به نثر روان امروزی بنویسید.  – 5

 ای کارگشای هر چه هستند                         نام تو کلید هرچه بستند 

 

 
 ی صحیح را با توجه به معنی در جای خالی قرار دهید. واژه -6

 نثر ( است.   -گلستان سعدی به نظم و ............. ) نصر  الف( 

 قدیر (    -کرد.  ) غدیر محمد در عید  .................. به همه شربت تعارف می ب (  

 
 زنگ آفرینش کدام گزینه است؟  قالب شعر -7

        ⃞ چهار پاره( د                              ⃞(  قطعه    ج                          ⃞( قصیده  ب                           ⃞(مثنوی الف
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 کالس:

 نام و نام خانوادگی:
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 ی زندگی شاعران زیر در کدام گزینه درست است؟ دوره -8

        ⃞    پور قرن سیزدهمقیصر امین ،الف( سعدی در قرن هشتم 

        ⃞          پور معاصر قیصر امین  ،ب( سعدی قرن هشتم و نهم 

        ⃞                    پور معاصر قیصر امین   ،ج( سعدی قرن هفتم 

        ⃞           پور قرن دوازدهم قیصر امین  ،د( سعدی قرن هفتم 

 

 است؟ نادرست امالی کدام واژه با توجه به معنی  -9

                ⃞ها   ( ایّام: روزد                 ⃞خبری   ( غفلت: بیج                  ⃞( طایفه : قوم   ب                 ⃞(مسحف : قرآن   الف

 
 خشی به کار نرفته است؟ بی جاندر کدام عبارت آرایه  -10

        ⃞       شد ب( و معلم دوباره تنها                                  ⃞             الف( زنگ تفریح را زنجره زد

        ⃞د( جوجه کوچک پرستو گفت:                                   ⃞ج( شبنم از روی برگ گل برخاست    
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 ر: زیارت کننده             غوغا: همهمه             گلدسته: مناره                زائ     : سیرسیرک       زنجره  -1

           ده        خود در مصرع اول به معنی خودخواهی خود انسان است       خود در مصرع دوم یعنی خداوند            –ام         ردیف: ده آشنایی –ام قافیه: رهایی -2

 چاه (   –بینایی (  ) راه  –کلمات سجع  ) دانایی  -3

 )ب (  گزینه  -4

  .کندمشکالت هستی         نام تو مانند کلیدی است که درهای بسته را باز می ای پروردگاری که مشکل گشای همه -5

 : غدیر  ب : نثر            گزینه الف گزینه  -6

 گزینه )د(  -7

 ی )ج( هگزین -8

 (  الفی ) گزینه  -9

 ی )ب( گزینه  -10
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