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الف) معني بیت های زیر را به فارسي روان بنویسیذ.

1

کای فرٍزًذُ ی ایي چرخ تلٌذ ٍ /ی ًَازًذُ ی دل ّای ًژًذ
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2

تأهّل در آییٌِ ی دل کٌی  /صفایی تِ تذریج  ،حاصل کٌی
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3

کیست آى صَرتگر هاّر کِ تی تقلیذ غیر  /ایي ّوِ صَرت تَرَد تر صفحِ ی ّستی تِ کار؟
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4

حذّ هي ًیست ثٌایت گفتي  /گَّر ضکر عطایت سفتي

1/5

ب) معني واژه های مطخص ضذه زیر را بنویسیذ.

 )1تِ قذر فْن هُستوعاى هی گَین.

2

 )2 /تِ خَسی چَى تَ گرفتار ًساخت/ .

 )3رخص پٌذار ّوی راًذ زدٍر  )4 /تِ حالٍت تخَرم زّر کِ ضاّذ ساقی است/ .
ج) دانص های زباني و ادبي

1

ارکاى تطثیِ در جولِ ی زیر هطخص کٌیذ.

1

«پرّای طاٍٍس  ،هاًٌذ دستِ گل پر ًقص ٍ ًگار رًگارًگ است».
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2

اجسای جولِ ی زیر را تٌَیسیذ.

3

«هثٌَی» چِ ًَع قالة ضعری است؟ تا رکر هثال

«رضا کتاب از فرٍضٌذُ خریذ».
1

د) فعالیت های نوضتاری

1

در تیت زیر «ردیف» ٍ «قافیِ» را هطخص کٌیذ.

1

" تا هادر خَیص هْرتاى تاش  /آهادُ خذهتص تِ جاى تاش"
2

در هتي زیر  ،گرٍُ ّای اسوی را تیاتیذ ٍ ّستِ ی ّر یک را هطخص کٌیذ.
اًساى  ،هَجَدی اجتواعی است ٍ جاهعٌِّ ،جارّای فرٌّگی ،سٌّت ّای اعتقادی ٍ ارزش ّای خاصی دارد.

1

ه) حفظ ضعر

1

اتیات زیر را کاهل کٌیذ.
"گفتن کِ از کِ پرسن ،جاًاًطاى کَیت " .......................................................... .......................................... /
"  /........................................................................................................گفتاً :گاُ دارش ،غن خاًِ ی تَ جاى است"
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