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دانش آموزان عزيز، پاسخ های خود را به ترتيب و به صورت خوانا در برگه های  :توجه

دبيرستان فارسی به دبير محترم ادبيات  ۲۸/۸/۹۳سفيد نوشته و روز چهارشنبه مورخ 

  .سليمانی تحويل نماييدجناب آقای 

  

        دا67 45 3د�2دا67 45 3د�2دا67 45 3د�2دا67 45 3د�2
    .ديح دهيوجود دارد؟ به طور کامل توض يه اير چه آرايز يت هايدر ب -۱

  .شدند يدار ميخوردند و ب يکژال تکان م ير گالش هايدر ز ها گيسنگ ها و ر) الف

  سر نوح با بدان بنشست                  خاندان نبوتش گم شدپ) ب

  .دييسا يدندان بر دندان م) ج

  و من شمع خلوت سحرم يتو همچو صبح) د

  

    .ديل کنيتبد يادب ير را به جمله هايز يزبان يجمله ها - ۲
  .پرنده ها کوچ کردند) الف

  .شد يآسمان ابر) ب

  

:�ت د89)ر4 :�ت د89)ر4; :�ت د89)ر4; :�ت د89)ر4; ;        
    )يعاطف - يامر - يپرسش -يخبر(هستند؟  يير از نظر محتوا چه نوع جمله هايز يجمله ها -۱

  .ديبه کام خود برس يکاش روز) الف

  نند؟يب يجوانان را نم چرا شور و شعور) ب

  .ديتان را حفظ کن يمان و پاکدامنيا) ج

  .شود ينده با حرف ساخته نميآ )د



    .ديفعل را مشخص کن يفعل و شناسه  ريز يدرجمله ها - ۲
  .گفتم يبه احساسات خاموش سبزه ها پاسخ م )الف

  .گفتند ين ميم آميگل بوته ها درگوش نس) ب

  

  ر چند جمله دارد؟يت زيب - ۳

  ش جفتيزود گردد با مراد خو      هر آن کو سر نهفت        : غمبريگفت پ

  

<=>? @"<=>? @"<=>? @"<=>? @"    
    .دير را به نثر روان بازگردانيز يت ها و جمله هايب -۱

  يکوته ز درت دراز دست        يهست کنِ  اساس هست يا) الف

  ين خلق افتيبه از آن که در پوست يز اگر بخفتيتو ن) ب

  ست معرفت کردگاريهر ورقش دفتر    اريبرگ درختان سبز، در نظر هوش) ج

  آن مرادت زودتر حاصل شود    راز تو چون دل شود يگورخانه ) د

  

    .ديسير را بنويز يواژه ها يمعن - ۲
  :زائر      :ظلمت      :غوغا      :متعبد

  :صالح      :مقتدر      :مجال    :استحکام

  :جاذبه      :تيعنا    :تيطفول      :اعجاز

  

�A�B3 ت�: ;�A�B3 ت�: ;�A�B3 ت�: ;�A�B3 ت�: ;        
    .ديابيمعرفت ب يکژال و چشمه  ياز درس ها يهر کدام از حروف خواسته شده، واژه ا يبرا -۱

  :ق:                      ذ:                      ظ:                     ص   معرفت يچشمه 

  

  :ط:                      ت        :             غ:                      س                    ژالـک

  

    .ديسيد و درست آن را بنويابير بينادرست را از متن ز يواژ ها - ۲
. ن استيت عکس ايآنان واقع ياما به رقم تالش ها. ندنصل جوان و پرشور را ناتوان ساز نيخواهند ا يدشمنان م

از متبوعات از انهراف جوانان سخن  يرا که در برخ يکسان يل هايحرف ها و تهلکنم يچ وجح قبول نميمن به ه

  .نديگو يم

  

    .ديبا بسازيز يک جمله يال قبل، ؤنادرست س يبا هرکدام از واژه ها - ۳



  �EFرت C(D 45/�ر�EF4رت C(D 45/�ر�EF4رت C(D 45/�ر�EF4رت C(D 45/�ر4

    .ديسيک متن بنوير ير مرتبط زيغ يبا واژه ها -۱
  استاد - ايدر  –خانه  -احساس

  

    .ديسيمناسب بنو يک مقدمه ي" يآزاد"موضوع  يبرا - ۲
  

    .دير را ادامه دهيداستان ز - ۳
  ... ت گذشتم، خودم را به او رساندم ويان جمعيبه سرعت از م
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