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الف) معىي شعرَا ي عبارت َای زیر را بٍ فارسي ريان بىًیسیذ.
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1

ّاى هشَ ًَهیذ! چَى ٍاقف ًِ ای اص سش غیة  /تاشذ اًذس پشدُ  ،تاصی ّای پٌْاى غن هخَس

2

دس هحاٍساتی کِ تِ حضَس اٍ هیاى دٍ کس سٍد ،خَض ًٌوایذ.

1

3

اگش هشدم سا تا گَّش اصل ،گَّش ٌّش ًثاشذ ،صحثت ّیچ کس سا تِ کاس ًیایذ.

1

4

آیٌِ ،چَى ًقش تَ ،تٌوَد ساست  /خَد شکي آییٌِ شکستي خطاست
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ب) معىي ياژٌ َای مشخص شذٌ زیر را بىًیسیذ.

 )1هتاع خَاًی تِ تاصاس ًیست  )2 /دس هَسن فشتَتی  ،کاس ایّام خَاًی پیشِ کشدُ ای/ .
 )3آى ّا اص یک آتشخَس  ،هایِ ٍس ٍ سیشاب هی شًَذ )4 / .دس آٍسدگاُ ّا اص گضًذ دشوٌاى هی سّاًذ.
ج) وکتٍ ی زباوي

1

اص فعل "خَاًذیذ" تا حفظ شخص ،افعال صیش سا تساصیذ.
هضاسع التضاهی :

2

1

هضاسع هستوش :

ّستِ ٍ ًَع ٍاتستِ ّا سا دس عثاست صیش هشخص کٌیذ.
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"ّش چْاس دسس کتاب"
3

"تیت تخلص" چِ ًَع تیتی است؟ تا رکش هثال

1

د) وًشته

1

دس تیت صیش سدیف ٍ قافیِ سا هشخص کٌیذ.

1

" ّوای اٍج سعادت تِ دام ها افتذ  /اگش تَ سا گزسی تش هقام ها افتذ"
2

دس تیت صیش چِ آسایِ ّای ادتی تِ کاس سفتِ است.
" تا کی آخش چَ تٌفشِ سش غفلت دس پیش؟  /حیف تاشذ کِ تَ دس خَاتی ٍ ًشگس ،تیذاس

1

1

ٌ) آثار زیر از چٍ کساوي است؟

هشصتاى ًاهِ :

قاتَس ًاهِ :

ي) حفظ شعر

1

2

اتیات صیش سا کاهل کٌیذ.
"تا چٌذ هٌُضٍی دس کٌح خلَتی " .......................................................... .......................................... /
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"  /..................................................................................................................دس تُي چاّیش تیافتذ ًْفت"
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خای ًقطِ چیي سا پش کٌیذ.
دشوي داًا کِ غن  ........................................تَد  /تْتش اص آى دٍست کِ  .......................................تَد"
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