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 دان  جهــان، جملــه فــروغ روي حــق 
  

ــان   ــت پنه ــدایی اس ــدر وي زپی ــق ان  ح
  

  اندر: در. /دان: بدان  / ، نورفروغ: روشنايي /جمله: همه  واژه: معني 
خـدا از شـدت آشـكاري در    (خداوند خالق همة هسـتي اسـت).   خداوند است  پرتوي از وجودهاي جهان،  تمام پديده معني بيت: 

  اي از وجود خداوند است). نشانه ،(به هرچيزي كه نگاه كنيرسد.  ها، پنهان به نظر مي پديده
   .امر ب + دان): فعل :دان (بدان / اليه) روي حق: تركيب اضافي (مضاف و مضاف دستوري:نكتة  
  پيدا و پنهان: تضاد. ادبي: آراية 
  فيه.دان و پنهان: قا  دانش ادبي: 

  
تبريز است كه  فضالياز عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و  شيخ محمود شبستري:

 ترين اثر شعري او مثنوي هايي در زمينة عرفان اسالمي دارد. معروف ها و سروده نوشته
  است. زرا گلشن
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 :   ھارپاره 
  

اند و  ني به هم پيوستههاي مختلف است كه در معهايي با قافيه دو بيتي چهارپاره:
  .هاي زوج هر دو بيتي با هم، هم قافيه هستند معموالً مصراع

  

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... .......................  
  

  
 ؛رساند شود كه پيامي را از گوينده به شنونده يا از نويسنده به خواننده مي ها گفته مي اي از كلمه به كلمه يا مجموعه جمله:
  ز كژّي بتَر، هيچ انديشه نيست   به گيتي، به از راستي، پيشه نيست /. اند ايرانيان خدمات قابل توجهي به اسالم كردهمثال: 

  جمله 1      جمله 1        جمله 1  
نيست و نيست فعل  اند، هاي باال كلمات كرده آيد. در مثال ترين قسمت جمله، فعل است كه در پايان جمله مي مهم

  هستند. 
  كند؛ تغيير مي ده، جاي اجزاي جملهگاهي در شعر براي زيباتر شدن سرو نكته:

              )در اين مثال فعل اول جمله آمده است.( شاخسارياز شاخكي بر  پريدمثال: 
  فعل 

  
ــود  ــاري ب  صــبح یــک روز نوبه

  

ـــــال   ـــــاي اوّل س  روزي از روزه
  

ـــه  ها در کـــالس جنگـــل ســـبز بچّ
 

 حــال جمـع بودنــد دور هــم خوش  
  

  بودند. حالي، دور هم جمع شده  ها در كالس جنگل سبز، با خوش بچه /بود.  ماه  صبح يك روز از روزهاي اول فروردين ها: معني بيت 
حـذف  دوم  در مصـراع » بـود «روزي از روزهاي اول سال: يك جمله (فعـل   /جمله يك صبح يك روز نوبهاري بود:  دستوري:نكتة  

   بيت دوم، يك جمله است. /جنگل سبز: تركيب وصفي (موصوف و صفت)  / شده است)
  حال: قافيه. سال و خوش ش ادبي:دان 

ــه   ــت بچّ ــرم گف ــدو ها گ  گو بودن
  

ــود   ــا ب ــالس غوغ ــم در ک ــاز ه  ب
  

ــرگهــر یکــی   در دســتکــوچکی  ب
  

ـــار    ـــاز انگ ـــاب ـــگ انش ـــود زن  ب
  

  كه. انگار: مثل اين /غوغا: آشوب، همهمه، فرياد  : معني واژه 
هـا بـرگ كـوچكي در دسـت      هريـك از آن  /پر از سروصدا بود.  صحبت كردن بودند و دوباره كالس سرگرمها  بچه هـا:  معني بيت 

  انشا بود. زنگداشت، مثل اينكه دوباره 
حـذف   فعـل داشـت  سوم  مصراعدر  /برگ كوچك: تركيب وصفي (موصوف و صفت)  /هر مصراع يك جمله است.  دستوري:نكتة  

  شده است.
  حبت كردن بودند.ص سرگرمكه  وگو بودند: كنايه از اين گرم گفت ادبي:آراية  
  بود: رديف. /غوغا و انشا: قافيه  دانش ادبي: 
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ـــم زگـــرد راه رســـید  ـــا معلّ  ت
  

 اي پــر از خنــده: گفــت بــا چهــره  
  

ــــم بــــاز موضــــوع تــــازه  اي داری
 

ـــــــده آرزوي شـــــــما«    »در آین
  

  چهره: صورت. /ز: مخفّف از  : معني واژه 
  »اي براي انشا داريم، آرزوي شما در آينده چيست؟ دوباره موضوع تازه« /د گفت: همين كه معلّم وارد كالس شد با لبخن ها: معني بيت 
  : كنايه از وارد شدن.نگرد راه رسيد از ادبي: آراية 
  المعاني هستند. دو بيت باال موقوف /خنده و آينده: قافيه  دانش ادبي: 

  
شود كه دو  زماني كامل مي ها آنبسته هستند و معني شود كه از نظر معني به هم وا گفته مي ابياتيبه  المعاني: موقوف

  بيت پشت سر هم بيايند.
  

  

  

 برخاست برگ گل،شبنم از روي  
   

 خـــواهم آفتـــاب شـــوم گفـــت: می  
  

ــــــه آســــــمان بــــــروم ذرّه  ذرّه ب
  

 ابـــر باشـــم، دوبـــاره آب شـــوم  
  

  

آب شـوم: در   /كـم   ذره: كـم   ذره /اسـت: بلنـد شـد    برخ / نشيند. قطرة باراني كه شب روي برگ گل و گياه ميشبنم:  : معني واژه 
  منظور به باران تبديل شدن است. ،جا اين
ماننـد ابـري    ،كم به آسمان بروم كم / .من دوست دارم مانند آفتاب باشم«شبنم از روي برگ گل بلند شد و گفت:  هـا:  معني بيت 

  »شوم و دوباره به باران تبديل شوم.
  خواهم آفتاب شوم مي گفت:        شبنم از روي برگ گل برخاست ؛سه جمله است بيت اول، دستوري:نكتة  
  شبنم و گل: مراعات نظير. /نظير  آفتاب، آسمان و ابر: مراعات /تشخيص : شبنم گفت ادبي: آراية 
  شوم: رديف. /آفتاب و آب: قافيه  دانش ادبي: 

 
صورت بايد در خيال، خود را به جاي چيزي بگذاريم كه  در اين. است نسبت دادن اعمال انساني به غير انسان تشخيص:

  را بيان كنيم؛ ها و آرزوهايش ها، ترس ها، غم اش بنويسيم و به اين ترتيب شادي خواهيم درباره مي
  )سالم كردن و خنديدن كار انسان است كه به غير انسان نسبت داده شده است.خنديد (گل  /كند.  سالم مي غنچه: مثال

  
  

 دانـــه آرام بـــر زمـــین غلتیـــد  
  

 رفت و انشاي کوچکش را خواند  
  

ــزرگ خــواهم شــد ــاغی ب  گفــت: ب
 

 تــا ابــد ســبز ســبز خــواهم مانــد  
  

  ابد: جاودان، هميشگي. /غلتيد: از پهلويي به پهلوي ديگر چرخيد  معني واژه: 
به باغ بزرگي تبديل خواهم  ميمن «گفت:  /د. دانه، آهسته برروي زمين چرخيد، رفت و انشاي كوچك خود را خوان ها: معني بيت 
  .»بمانمو براي هميشه تازه و شاداب  شوم
بيـت دوم، سـه    /بزرگ: تركيب وصـفي (موصـوف و صـفت)     باغ / انشاي كوچك: تركيب وصفي (موصوف و صفت) دستوري:نكتة  

  .تا ابد سبز سبز خواهم ماند         باغي بزرگ خواهم شد :گفت ؛جمله است
  كوچك و بزرگ: تضاد. /نظير  زمين: مراعات ،دانه، باغ، سبز / دانه انشا خواند: تشخيص ادبي: ايةآر 
  خواند و ماند: قافيه. دانش ادبي: 
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تواند از نظر جنس، نوع، مكان، زمان  اين تناسب مي .هايي از يك مجموعه كه با هم تناسب دارند آوردن واژه نظير: مراعات
  ؛و همراهي باشد

  دروخويش آمد و هنگام  كشتةيادم از        نو مه داسديدم و  فلكسبز  مزرع ل:مثا
هاي فلك (آسمان) و  واژهبه هم مربوط هستند. هاي مزرع، داس، كشته و درو، چيزهايي هستند كه در كار كشاورزي  واژه

  .مه نيز با يكديگر تناسب دارند
  

 تنگم  غنچه هم گفت: گرچه دل 
  

ـــ   ـــاز خ ـــد ب ـــل لبخن ـــدمث  واهم ش
  

 بلبــــل بــــاغو  نســــیم بهــــاربــــا 
 

 گـــرم راز و نیـــاز خـــواهم شـــد  
  

  حال و شاد شدن (در اينجا منظور، شكوفا شدن غنچه است.) دن: خوشباز ش /تنگ: غمگين  دل /گرچه: اگر چه  معني واژه: 
بـا   /شـد.   حـال خـواهم   خـوش  ولي روزي دوباره مثل لبخند، شاد و ؛اگرچه ناراحت و غمگين هستم« :غنچه گفت ها: معني بيت 

  .»وگو خواهم شد مشغول گفت نسيم بهاري و بلبل باغ،
  بيت دوم، يك جمله است. / مثل لبخند باز خواهم شد       گرچه دل تنگم :غنچه هم گفت ؛بيت اول، سه جمله است دستوري:نكتة  
 ،نسيم بهار، بلبل، بـاغ  /به لبخند تشبيه شده است)  مثل لبخند باز خواهم شد: تشبيه (غنچه /چه گفت: تشخيص ـغن ادبي: آراية 

  غنچه: مراعات نظير.
  خواهم شد: رديف. /باز و نياز: قافيه  دانش ادبي: 

  

 خـواهم  جوجه گنجشک گفـت: می  
  

 ها باشـــم فـــارغ از ســـنگ بچّـــه  
  

 روي هــر شــاخه جیـــک جیــک کـــنم
 

ـــــم   ـــــا باش ـــــمان ره  در دل آس
  

  رها: آزاد. /ر دل: در ميان د / ، راحتفارغ: آسوده معني واژه: 
و  نمجيك كـ  هاي درختان جيك روي شاخه / .ها آسوده باشم هبچو اذيت خواهم از آزار  مي«گنجشك گفت:  جوجة ها: معني بيت 

  .»آزاد و رها باشم ،در دل آسمان
 ؛بيت دوم، دو جمله است  / باشمها  فارغ از سنگ بچه  خواهم مي: جوجه گنجشك گفت :بيت اول، سه جمله است دسـتوري: نكتة  

  در دل آسمان رها باشم  روي هر شاخه جيك جيك كنم
  نظير. جيك: مراعات جوجه گنجشك، شاخه و جيك /جوجه گنجشك گفت: تشخيص  ادبي:آراية  
  باشم: رديف. /ها و رها: قافيه  بچه دانش ادبي: 

 جوجـۀ کوچــک پرسـتو گفــت:  
  

ـــوم   ـــپار ش ـــاد رهس ـــا ب ـــاش ب  ک
  

ــــا  ــــنم هــــاي دور افقت  کــــوچ ک
 

ـــــوم   ـــــار ش ـــــر به ـــــاز پیغمب  ب
  

  آور. پيغمبر: پيام /كوچ: از جايي به جايي رفتن  /آسمان  افق: كرانة /پار شوم: همراه شوم رهس معني واژه: 
ـ   /همسفر و همگام شـوم.  كاش من هم با باد «كوچك پرستو گفت:  جوجة ها: معني بيت  آسـمان پـرواز كـنم و دوبـاره       ةتـا كران
  »آور بهار شوم. پيام
جملـه (در شـمارش تعـداد جملـه، يـك جملـه        كاش (اي كاش): شبه /جوجة كوچك: تركيب وصفي (موصوف و صفت)  دستوري:نكتة  

  ) .شود محسوب مي
  پرستو و كوچ كردن: مراعات نظير. /ة كوچك پرستو گفت: تشخيص جوج ادبي:آراية  
  رديف. شوم: /رهسپار و بهار: قافيه  دانش ادبي: 
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ــه  ــد: جوج ــوتران گفتن  هاي کب
  

 شــد کنــار هــم باشــیم کــاش می  
  

ـــته ـــوي گلدس ـــد ت ـــک گنب  هاي ی
  

ـــرم روز و شـــب    ـــر ح ـــیمزائ  باش
  

زائـر:   /شـوند.   صورت سـاخته مـي    معموالً سقف مساجد به اين ؛گنبد: سقف بزرگي به شكل نيم كره / منارهگلدسته:  معني واژه: 
  رَم: مكان زيارتي.ح /زيارت كننده ديدار كننده، 

هـاي   و روز و شـب داخـل گلدسـته    شـويم ديگر جمع  ما هم در كنار هم شد مي كاش«هاي كبوترها گفتند:   جوجه ها: معني بيت 
  ».باشيمهاي مقدس مشغول راز و نياز  مسجد و مكان

  روز و شب: تضاد /ظير ن م: مراعاتگلدسته، گنبد، زائر و حر /هاي كبوتران گفتند: تشخيص   جوجه ادبي: آراية 
 .كنار هم باشيم شد مي كاش       هاي كبوترها گفتند  جوجه ؛بيت اول چهار جمله است :نكته دستوري 

  باشيم: رديف. /هم و حرم: قافيه  دانش ادبي: 
ــره زد   ــه زنج ــریح را ک ــگ تف  زن

  

 بـــاز هـــم در کـــالس غوغـــا شـــد  
  

ــه  ها بــه ســویی رفــت هــر یــک از بچّ
 

 ره تنهــــا شــــدو معلّــــم دوبــــا  
  

  كند، جيرجيرك. نوعي حشره كه از خود صدا توليد مي :زنجره معني واژه: 
ها هر يك به  بچه /ها شد.  زنگ تفريح را به صدا در آورد، دوباره كالس پر از سر و صداي بچه ،جيرجيرككه  همين ها: معني بيت 

  سويي رفتند و دوباره معلّم در كالس تنها ماند.
  زنگ تفريح را كه زنجره زد: تشخيص. ي:ادبآراية  
  شد: رديف. /غوغا و تنها: قافيه  دانش ادبي: 

  

 گفت:  با خودش زیر لب چنین می 
  

 آرزوهایتــان چـــه رنگــین اســـت!  
  

ــید، ــود برس ــام خ ــه ک ــاش روزي ب  ک
 

 ها، آرزوي مـــن ایــن اســـت! بچّــه  
  

  كام: آرزو، مراد، خواسته معني واژه: 
همة  آرزوي من اين است كه ،ها بچه / »قدر آرزوهاي شما زيباست. چه ،ها بچه«خودش زمزمه كرد: با زير لب  معلّم ها: معني بيت 

  در آينده به آرزوهايتان برسيد. شما،
  / !آرزوي من اين است، ها بچه     روزي به كام خود برسيد كاش ؛بيت دوم، چهار جمله است /بيت اول، دو جمله است  دستوري:نكتة  
جملـه (در شـمارش تعـداد     ها): نـدا و منـادا، شـبه    ها (اي بچه بچه /شود)  جمله (در شمارش تعداد جمله، يك جمله محسوب مي اش: شبهك

  )  .شود جمله، يك جمله محسوب مي
  است: رديف. /رنگين و اين: قافيه  دانش ادبي: 

  
گتوند خوزستان متولد شد. در  1338استاد دانشگاه و شاعر معاصر، در سال  پور: قيصر امين

شناسي پذيرفته شد ولي  ديپلم خود را در شهر دزفول گرفت و ابتدا در رشته پزشكي و جامعه
وي از شاعران  .هر دو را رها كرد و به ادبيات روي آورد و در اين رشته به درجة دكترا نايل شد

كوچة آفتاب، تنفس صبح،  توان در آيد. از آثار او مي موفق پس از انقالب اسالمي به شمار مي
. دريغا كه اين استاد و شاعر را نام برد هاي ناگهان به قول پرستو و آينه مثل چشمه مثل رود،

  وفات يافت. 1386نام، به ناگهان و زود چشم از جهان فرو بست. وي در پاييز  خوش
  را به حافظه بسپاريد:»بت آمد «كلمه بهتر آثار براي يادآوري

 بـه قول پرستوها بــت آمـــد

آ يـنه هاي ناگهانتـنفس صبح
د ركوچه ي آفتاب

مثل چشمه، مثل رود
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  ؛گويند ها متفاوت است هم آوا مي و معني آن امالبه كلماتي كه تلفظ يكساني دارند اما  كلمات هم آوا:

  درست. :پاداش، صواب :ثواب /حقير و پست  :خوار، تيغ گل :ال: خارمث
  كنيد.به جاي يكديگر پرهيز » هم آوا«هاي  در هنگام نوشتن امال از به كار بردن واژه نكته:

  

  
زائر ـ  گلدستهـ  پيغمبرـ  افقـ  رهسپارـ  فارغـ  غنچهـ  ابدـ  باغيـ  غلتيدـ  ذره ذرهـ  خواهم ميـ  برخاستـ  غوغا
  زنجرهـ  تفريحـ  حرم

  

  
  مجمع ،جامع ،مجتمع ،مجموع ←جمع      اوايل (جمع اول) ←اول

      اوضاع ،وضع←موضوع    علما ،تعليم ،علم ،معلوم ،عالم←معلم
    آفاق (جمع افق)←افق        فراغت←فارغ
        مفرّح ،فرح←تفريح      ار (جمع زائر)زو ،زيارت←زائر
  محرم ،حريم←حرم

  
علیه، نشسته بـودم و همـه شـب، دیـده بـرهم نبسـته و   اهللا لايرحمچه  خیز بودم. شبی در خدمت پدر، یاد دارم که در ایّام طفولیّت، متعبّد و شب 

  اي گرد ما خفته. مصحف عزیز برکنار گرفته و طایفه
  اهللا  رحمـهًُْ  / دار زنده شب: خيز شب / كننده عبادتشكرگزار، : متعبد / خردسالي كودكي،: طفوليت / روزهاج يوم، : ايام ي واژه:معن 

  .خوابيده: خفته / گروه: طايفه / قرآنكتاب، كتاب آسماني، : مصحف / چشم يعني جا اين در: ديده / باد او بر خدا رحمت: عليه
 حضور در شب يك. شدم مي خدا با نياز و راز مشغول، شب هنگام و اهل عبادت بودم كودكي، دوران در كه دارم ياد به معني عبارت: 

  .بودند خوابيده ما اطراف در هم گروهي و بودم گرفته دست در را قرآن و بودم بيدار را شب پدر، كه رحمت خدا بر او باد، تمام
  وصوف و صفت)مصحف عزيز: تركيب وصفي (م دستوري:نكتة  

اند. گفت: جان پدر!  اند که مرده اند که گویی نخفته اي بگزارد. چنان خواب غفلت برده دارد که دوگانه سر بر نمی  پدر را گفتم: از اینان یکی 
  تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق، اُفتی.

خفتـه:   / ، ناآگـاهي خبري غفلت: بي /بگزارد: به جاي آورد، بخواند  /صبح  دوگانه: نماز /شود.  دارد: بيدار نمي سر برنمي معني واژه: 
  به: بهتر. /خوابيده 

خبري و غفلت  چنان در خواب بي شود كه نماز صبح بخواند. آن از اين افراد، حتّي يك نفر هم بيدار نمي«به پدر گفتم:  معني عبارت: 
  »! تو هم اگر بخوابي، بهتر است تا دربارة مردم غيبت كني.  اي فرزند عزيز«گفت: » ند.ا اند، بلكه مرده اند كه انگار نخوابيده فرورفته

 ]اسـت [فعـل   چهـارم،  جمله (در جملـة  پنج: در پوستين خلق افتيكه  به از آن، تو نيز اگر بخفتي جان پدر! گفت: دسـتوري: نكتة  
   .است» به« اضافةل نيست و به معناي حرف نقش نماي مفعو ،در اين جمله» را«پدر را گفتم:  / )ده است.ـحذف ش

  شود. كه بيدار نمي دارد: كنايه از اين سر برنمي /در پوستين خلق افتادن: كنايه از غيبت كردن  ادبي:آراية  
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هاي مقدماتي را در زادگاه خود، شيراز فرا گرفت. براي اتمام  الدين سعدي، آموزش فمشر سعدي شيرازي:

هاي عربي را در پيش گرفت.  رفت. از بغداد به انگيزة دانش اندوزي، رفتن به سرزمينتحصيالت به بغداد 
سال به شيراز برگشت. بوستان (به شعر)، گلستان (نثر آميخته به شعر) و ديوان اشعار از او بر  35پس از 

  شود. ناميده مي  جاي مانده است. مجموعة اين آثار كليات سعدي
دي شيرازي در قرن هفتم نگاشته است. نثر گلستان، مسجع است؛ يعني نثري كه گوشة كتاب گلستان را سع گلستان:

گري پرداخته كه بسياري را  چنان در ادب سرزمين ما به جلوه چشمي نيز به شعر دارد. زيبايي سبك نگارش گلستان آن
  به دام تقليد از آن كشانده است. گلستان يك ديباچه و هشت باب دارد.

  .مقام فراهاني در منشĤت ) قائم3، پريشان در كتاب) قاآني 2بهارستان،  در كتاب) جامي 1ز گلستان سعدي: تقليدكنندگان ا
  

  
  اُفتيـ  پوستينـ  غفلتـ  بگزاردـ  دوگانهـ  طايفهـ  عزيزـ  مصحفـ  اهللا عليه رحمةـ  متعبدـ  تطفوليـ  اماي ـ اندرز

  

  
  اطفال ،طفل ←طفوليت       يوم) جمع(يوم  ←ايام

  خدام (جمع خادم) ،خادم←خدمت     عبد ،معبد ،عبادت ،عابد←متعبد
  ، مصاحف (جمع مصحف)، صحافيصفحه←مصحف       طوايف (جمع طايفه)←طايفه
  ، خالق، خالقيتخاليق ،خلقت ،لقخا ،مخلوق←خَلق         اغفال ،غافل←غفلت

  (اندرز پدر) و حكايت درس اولخودآزمايي   
  معني كنيد:كلمات زير را  -1

  زنجره:    زائر:    گلدسته:    افق:    :غوغا      :فروغ
  غفلت:    طايفه:    مصحف:    طفوليت:    متعبد:      كام:

  ابيات و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد. -2
 جهـان جملـه فـروغ روي حــق دانالـف)

  

 اســت پنهــانپيــداييحـق انــدر وي، ز 
  

ــيدب) ــرد راه رســ ــم ز گــ ــا معلــ  تــ
  

ــره  ــا چهـ ــدهگفـــت بـ  اي پـــر از خنـ
  

ــره زد ــه زنجـ ــريح را كـ ــگ تفـ  پ) زنـ
  

ــال  ــم در كـ ــاز هـ ــد بـ ــا شـ  س غوغـ
  

ــيد ــود برس ــام خ ــه ك ــاش روزي ب ت) ك
  

ــا، آرزوي مـــن ايـــن اســـت بچـــه   هـ
  

  .خيز بودم رم كه در ايام طفوليت متعبد و شبث) ياد دا
  اي بگزارد. دارد كه دوگانه ج) پدر را گفتم: از اينان يكي سر بر نمي

  عبارت كنايه از چيست؟هر  -3
  در پوستين خلق افتادن الف)

  گرچه دلتنگمب) غنچه هم گفت: 
  ها، گرم گفتگو بودند. پ) بچه

  ت) تا معلم ز گرد راه رسيد.
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  براي هر كلمه دو هم خانواده بنويسيد.  -4
  :ممعلّ      :موضوع    :حرم      :زائر

  باتوجه به معني شكل صحيح كلمة درون كمانك را انتخاب كنيد و در جاي خالي بنويسيد. -5
  صفر)ـ  نمود. (سفر ....................ينه به مكه از مد ....................الف) در ماه 

  خوار)ـ  شود. (خار نمي ....................بيابان به پاي كسي فرو رود  ....................ب) اگر 
  حيات)ـ  شوند.(حياط خانة ما مي ....................هاي بنفشه مهمان  كند و گل خود را آغاز مي ....................پ) در فصل بهار طبيعت دوباره 

  صبا)ـ  فرستمت (سبا مي ....................به  ....................ت) اي هدهد 
  غريب)ـ  است (قريب ....................شناسد، او در اينجا  ث) هيچ كس او را نمي

  واستند)برخـ  . (برخاستند ....................ود ج) با ورود معلم همه از جاي خ
  خيش)ـ  كشيد. (خويش مي ....................چ) كژال به دنبال او زمين را 

  ها را بنويسيد. هاي زير پيدا كنيد و درست آن هاي اماليي را در تركيب  غلط -6
  »راض و نيازـ  ي مسجدها گلدستهـ  اي زنجرهسدـ  ذره ذرهـ  تا عبدـ  فارق و رهاـ  بلبل باغـ  پيقمبر بهارـ  افق دورـ  زاعر حرم«

  كرديد؟ اگر شما در جنگل سبز بوديد، چه آرزويي مي -7
  ترين اثر اين نويسنده چه نام دارد؟ كيست؟ معروف ةسرود» وي ز پيدايي است پنهان حق اندر    جهان جمله فروغ روي حق دان «بيت  - 8
  چند جمله است؟ »ها، آرزوي من اين است هبچ     كاش روزي به كام خود برسيد«بيت  -9

  نوع رابطه كلمات زير را مشخص نماييد. -10
   :حسن و محاسن          :زشت و زيبا
    :زمين و ضمين          :غم و اندوه

    :فضل و فاضل        :صبر و شكيبايي
  هاي ادبي ابيات زير را مشخص كنيد. آرايه -11

 زنــگ تفــريح را كــه زنجــره زدالــف)
  

ــد     ــا شـ ــالس غوغـ ــم در كـ ــاز هـ  بـ
  

ــه آر ــدب) دانــ ــين غلتيــ ــر زمــ  ام بــ
  

ــوچكش را خوانــد     ــاي ك ــت و انش  رف
  

ــنگم ــه دلت ــت گرچ ــم گف ــه ه  پ) غنچ
  

ــد     ــواهم شـ ــاز خـ ــد بـ ــل لبخنـ  مثـ
  

ــت ــتو گفـ ــك پرسـ ــه كوچـ  ت) جوجـ
  

 كـــاش بـــا بـــاد رهســـپار شـــوم     
  

  آثار قيصر امين پور را نام ببريد. -12
  نگاشت. ....................و كتاب گلستان را به  ....................سعدي كتاب بوستان را به  -13
  اند را بنويسيد. نام دو اثر كه به تقليد از گلستان سعدي نوشته شده -14
  ها را در حكايت اندرز پدر پيدا كنيد و بنويسيد. سجع -15
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