
  ادبيات  سال اول متوسطه

  بي نام تو نامه كي كنم باز      اي نام تو بهترين سرآغاز

  جز نام تو نيست بر زبانم      اي ياد تو مونس روانم

  نام تو كليد هر چه بستند      اي كارگشاي هرچه هستند

  كوته ز درت دراز دستي      اي هست كن، اساس هستي

  كه خواهي آنجا قد هم رسان      هم تو به عنايت الهي    

  با نور خود آشنايي ام ده      از ظلمت خود رهايي ام ده

  الهي: دانايي ده كه از راه نيفتم، بينايي ده تا در چاه نيفتيم. *

  دست گير كه دست آويز نداريم.

  توفيق ده تا در دين استوار شويم، نگاه دار تا پريشان نشويم.

 با توجه به اشعار و متن باال به سواالت پاسخ دهيد.  
 پيام كلي اشعار و متن باال را بنويسيد. .1

 قالب شعر باال چيست؟ تعريف كنيد و شكل گرافيكي آن را بكشيد. .2

 اشعار باال از كيست؟ در چه قرني مي زيست؟ يك اثر از او نام ببريد. .3

 قافيه و رديف را در بيت آخر بيابيد و بنويسيد. .4

 معني واژه هاي زير را بنويسيد. .5

  عنايت –مونس  –پريشان  –دست آويز  –توفيق  –ظلمت  –دراز دستي  –اساس  –هست كن  –كارگشا 

 متن باال ( الهي ...) از كيست؟ در چه قرني مي زيست؟ يك اثر از او نام ببريد. .6

 منظور از واژه ي ((نامه)) در مصراع دوم بيت اول چيست؟ .7

 در ادبيات باال يك آرايه تشبيه بيابيد و اركان آن را مشخص كنيد. .8

 در مصراع (( اي كارگشاي هر چه هستند)) فعل و نوع آن را مشخص كنيد. .9

 با نور خود آشنايي ام ده))    در بيت ((از ظلمت خود رهاييم ام ده .10
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  الف. چه آرايه اي وجود دارد؟ بنويسيد.

  ب. واژه ي ((خود)) در مصراع اول و دوم به چه كساني اشاره دارد.

  ج. نوع جمالت را بنويسيد.

  ي ((دم)) در هر دو مصراع چه نقشي دارد؟د. واژه 

  . عبارت ((دست گير)) چه نوع جمله اي است؟11

  كنايه از چيست؟

  نهاد آن كدام است؟

  فعل آن را مشخص كنيد.

  فعل الزم است يا متعدي؟چرا؟

  بينايي ده تا در چاه نيفتيم)) را معني كنيد.    عبارت ((دانايي ده كه از راه نيفتيم .12

  شعر باال چند جمله است؟ جمله ها را جداگانه بنويسيد.. بيت اول 13

  . در مصراع ((آنجا قدمم رسان كه خواهي)) فعل الزم است يا متعدي؟ چرا؟14

  . بيت چهارم را به نثر روان بنويسيد و فعل هاي آن را مشخص كنيد.15


