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 معنی کلمات زیر را بنویسید. -1

 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -2

 ........ است.........................زادگاه مولوی، شهر ......  -الف

 .......... است......................کتاب مثنوی معنوی، اثر ....  -ب

 کند.ی موضوع خاص ارائه میاطالعاتی در باره ر آن نویسنده........... ، نوعی نوشته است که د.............  -ج

 .تشبیه نشده استعلم به چه چیزی  ،«گاه بحرش نام شد گاهی سحاب        گه درختش نام شد گاه آفتاب»در بیت  -3

 دریا  -د                           رود –ج                ابر –ب                       درخت  –الف 

 مناسب ترین قالب شعری برای بیان داستان، .............. است. -4

 قطعه  -د                           قصیده –ج                مثنوی –ب                       غزل  –الف 

 .باشدکدام یک از کلمات زیر جزو کلمات ربط نمی -5

 با  -د                           که –ج                هچاگر –ب                       امّا  –الف 

 باشد؟یک از بزرگان زیر میبهمنیار شاگرد کدام -6

 سعدی  -د                           عطار نیشابوری –ج                مولوی –ب                       ابوعلی سینا  –الف 

 ید.خانواده بنویسبرای کلمات زیر یک هم -7

 ..............  ....سلیم: ..........     عجیب: ........................    ...... .............شهید: .......    .... .......عطار: .............

 های آن را مشخص کنید.بیت زیر چند جمله دارد؟ قافیه -8

 شد ای علیمدرخت علم با  این                 شیخ خندید و بگفتش ای سلیم

 ........................ –تعداد جمله:..................................         قافیه ها: .................... 

 مورد بنویسید( 5توان نوشت؟ )در یک روزنامه دیواری مدرسه چه چیزهایی می -9

 رده و شکل صحیح آنها را بنویسید.گان زیر، آنهایی که از نظر امالیی صحیح نیستند را پیدا کژاز بین وا -10

 بحاءالدّین -سفرتوالنی  –کم نضیر  -زادگاهش -ی عطاراصرار نامه –دلپزیر  –تمسخر 

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

:بدرقه :سرشناس  :سحاب   

:بقا :روانه کردن  :سلیم   
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 ی تشبیهی زیر را در جدول بنویسید.اجزای جمله -11

 بخشد. معلم همچون شمعی است که با سوختن خود به ما روشنایی می

 

 هم قافیه باشد.« پیر »ی دو کلمه بنویسید که با واژه -12

 

 قالب شعری غزل و مثنوی را بنویسید.تفاوت  -13

 ادات تشبیه

 

 وجه شبه

 

به مشبه  

 

 مشبه
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 عیببی –فرستادن  –جاودانی  –ابر  –مشهور  –همراهی کردن   -1

 گزارش  -مولوی   ج -بلخ     ب –الف   -2

 ی  ج  صحیح است.گزینه  -3

 ی  ب  صحیح است.گزینه -4

 ی  د  صحیح است.گزینه -5

 ی  الف  صحیح است.گزینه -6

 سالم –تعجب  –شاهد  –معطر   -7

ای سلیم و ای علیم هرکدام یک شبه جمله هستند   .جمله 5ه: تعداد جمل  -8
 ها : سلیم  و علیمشوند.  قافیهو جمله محسوب می

 معما –لطیفه  –داستان  –مطالب علمی ، اخبار مدرسه   -9

ین –سفر طوالنی  -کم نظیر  -ی عطار اسرارنامه –دلپذیر   -10  بهاءالدّ

11-   

 

 دلیر -یر ش          -12

های دوم هم قافیه در قالب غزل مصراع اول بیت اول با تمامی مصراع -13
است. در صورتی که در مثنوی مصراع اول و دوم هر بیت با هم هم قافیه 
هستند. مثنوی می تواند بسیار طوالنی باشد. در صورتی که تعداد ابیات 

 غزل محدود است.

 

 

 ادات تشبیه

 

 وجه شبه

 

 مشبه به

 

 مشبه

 معلم شمع همچون سوختن


