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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 دستور دادن اجازه، رخصت: مهارت، خوش زمانی زیرکی، ظرافت:

 و ناآشنا بودنغریب  ی:غریب شادابی، تر و تازه بودن تازگی، طراوت:

 برآمد خورشید )خور+آسان(محل  خراسان: پایان رسید، تمام شدبه  :سرآمد

 جامۀ عارفان و درویشان ،لباس :خرقه والدت، روز تولدهنگام  میالد:

 آهنگ ،صدا آوا: خوراننوشان، میباده  کشان:می

 خوشی عیش: کردن سخنیتکرار  کردن:بازگو 

 هوش باش، آگاه باشبه  هشدار: بخش، نجات دهندهنجات  منجی:

 گرمی، روشنی، پرتو، نورحرارت  تف: عندلیب بلبل، هزار:
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عر آشنای غریبانش ابیات معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 شناسندو را میـریشان تـــهای پوجـــم  ندـشناسیـهای خروشان تو را ممهـــچش

 شناسند.شفته، تو )امام رضا)ع(( را میهای آهای پر جوش و خروش و موجاجزای هستی، حتی چشمهمام ت

 شناسندو را میـان تــابـــهای بیگـــری  وابیـو آبی، جـشنگی را تــــرسشِ تــــپ

طور که آب در بیابان برای یک فرد تشنه حیاتی و ارزشمند است، وجود مقدس امام رضا)ع( هم برای جویندگان همان 

 شناسند.نظر و افراد خداشناس همگی او را میو اهل  حقیقت، مانند آب حیات است

 شناسدو را میـزین سبب برگ و باران، ت  راوتـش است و طـصت رویــام تو رُخــن

 شناسند.را میهای باران تو ها، گیاهان و قطرهتو اجازۀ روییدن و شادابی و شکوفایی است به همین علت تمام برگام ن

 شناسندو را میــت یدانــمام شهـــهم ت  یـشناسن باغ را میـهای ایلـــتو گ هم

ها )شهیدان( با هم آشنایی دارند. )به خاطر هدف مشترک( تمام شهیدان نیز با تو آشنایند، همان گونه طور که تمام گلمان ه

 شناسی.می که تو تمام شهیدان را

 شناسندو را میـبان تـــمام غریــچون ت  رآمدـوب! فصل غریبی ســک ای خــاین

 شناسند.های بیگانه و غریب تو را میای امام خوب من، زمان غریب بودن و ناآشنایی به پایان رسید، زیرا تمام انسانکنون ا

 شناسدو را میـراسان تــهای خهــکوچ  ودمــن هم عبور تو را دیده بــــکاش م

 های خراسان با تو آشنا هستند. کردم، کوچهکاش من هم در زمان شما حضور داشتم و وجود حقیقی شما را درک میی ا
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ یالد گلمعر ش ابیات معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 شان آمدـکید میـــرخیز که عــــــب  دـمان آــــار جـــل و بهـــالدِ گُــمی

از جای خود بلند بهار جان بخش از راه رسید و جانها زنده شدند. پس گویی رت مهدی)عج( فرا رسیده اس. والدت حضمان ز

 شو، زیرا عید عارفان و عاشقان از راه رسیده است.
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 ان، دوباره جان آمدــر جهان جهـــــب  هـرقــن جـــباش زیر ایـاموش مــخ

زیر این خرقه و آیین درویشی و عرفان، ساکت و گوشیه نشین نباش؛ زیرا با آمدن میالد حضرت مهدی دوباره روح و جان ر د

 ان به وجود آمده است.ای در جان مردم جهتازه

 مان آمدــن و آسـیــان زمـــــــسلط  دــــه باران شـش، اللـــزار ز عیــگل

 های الله شده است، زیرا پادشاه زمین و آسمان از راه رسیده است.از شدت شادی و طرب پر از گللستان گ

 جی جهان آمدـه منـــدار کـــــــهش  اشــهی و فرمان بـــر و نـــآمادۀ ام

 .دنده مردم و جهان و هستی متولد شرای دستور و فرمان امام زمان)عج( آماده باش که نجات دهاجرای ب
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

گوید که دیگر داند و می، مردم ایران را عاشق امام رضا)ع( میشاعر یراز «سرآمد؟ غریبی فصل: »گوید می شاعر چرا: 1سوال

شوند؛ پس فصل جا به زیارت ایشان نایل می ز همهحرم ایشان در خراسان تنها و غریب نیست و هر سال چندین میلیون نفر ا

 غریبی و تنهایی به پایان رسیده است.

 است؟ رفته کار به هایی توصیف چه (عج)زمان امام میالد برای دوم، شعر در: 2سوال

 هانطان زمین و آسمان، آمدن منجی جکشان، الله باران شدن گلزار از عیش، آمدن سلگل، بهار جان، عید میالد می

 دارند؟ مردم هدایت در نقشی چه اسالمی، جامعۀ رهبران: 3سوال

  و هدایت مردم و بیدار کردن دل آنان، اتحاد ملی و انسجام اسالمی و...اهنمایی ر

روش زندگی آنها و تدبر در سخنان توان به شناخت اولیای خدا دست یافت؟ با تفکر و تعقل در سیره و گونه میچ: 4سوال

 حکمت آمیزشان.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

پنجشنبه یازدهم ذی رضا)ع( فرزند امام موسی کاظم)ع( روز امام  .کنید وگوتگف (ع) رضا امام فضایل و زندگی دربارۀ: 1سوال 

ادت جد بزرگوارش، امام صادق)ع( در مدینه چشم به جهان گشود. نام هجری، شانزده روز پس از شه 141القعده سال 

 است.« رضا»اش ابوالحسن و القابش رضا، صابر، رضی و وفی بود که مشهورترین آنها مبارکش را علی گذاشتند. کنیه

 شد.نیز خوانده می «ام البنین» و «سمانه»، «تکتم»بود که « نجمه»م ر)ع( و مادرش کنیزی به ناایشان، موسی بن جعفپدر 

ای واال و در اخالق و رفتار بر دیگر زنان مادر امام موسی کاظم)ع( بود و چون در عقل و دین داری مرتبه« حیمده»کنیز نجمه،

 خشید.به پسرش امام کاظم)ع( ببرتری داشت، او را 

 م کاظم)ع( عهده دار مقام امامت شد.رضا)ع(، پس از شهادت پدر بزرگوارش امام اما

 .کنید بحث آن ردیف نوع دربارۀ و بیابید غزلی ،«حافظ» دیوان به مراجعه با: 2سوال

  مدار دریغ خبر یدلـــب اشقـــــــع هــب وزو  مدار غـــدری گذر انـــــجان نزلــــم ز باــص  

  مدار دریغ رـــسح رغـم ز لــــــوص مــنسی  گل ای بخت امـک هــب فتیــشک آنکه کرــش به  

  مدار دریغ نظر امیـــتم اهـم که ونـــــــکن  بودی نو ماه چو ودمــب وـــت قـــعش فـــحری  

  مدار دریغ مختصر  این عرفتـــم لــــــاه ز  است مختصر و سهل هست و در چه هر و جهان  

  مدار دریغ کرـــش وطیــــط ز و بگوی سخن  نوشینت لـــلع است قند یهـــچشم که کنون  
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  مدار غـدری فرـــــس زاد و یفهـــــــوظ و از  شاعر برد می اقـــآف به وـــــــت ارمـــــــمک  

  مدار دریغ زر و مــــسی ن،ـسخ بهای در که  است این نــــسخ کنی می طلب خیر ذکر چو  

  مدار دریغ گذرـــــره نـــــازی دیده آب تو  حافظ شود خوش الـــــح رودـــب مـــغ غبار  

آرایۀ ادبی، معنی و مفهوم ها در کنار هم، عالوه بر زیبایی ظاهری و ایجاد است. ترکیب واژه« دریغ مدار»زل این غدیف ر

قرار ها در انتهای جمله ها را نیز کامل کرده است. این ترکیب، یک ترکیب فعلی است. در زبان فارسی معموالً فعلبیت

ها ای این کار را در این غزل انجام داده است که فعل دریغ مدار، ردیف باشد و در پایان بیتگیرند و حافظ به طرز استادانهمی

 گیرد.قرار 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

را از متن درس بیابید و « نجات و تسلّط معیشت، اعیاد، والدت، معابر، غربت، ترخیص،»های م خانوادۀ واژهه: 1سوال 

 عیش   معیشت - عید اعیاد  -میالد  والدت  -  عبور معابر -  غریب غربت  -رخصت   ترخیص بنویسید.

 منجی  نجات -  سلطان، مسلط تسلط

 .بنویسید را آنها ردیف نوع و کنید مشخّص را هاقافیه زیر، هایبیت در: 2سوال 

 هِل همجنس راـــَگزین، مـــرا مرس خ  ران این خرس راـن، بـــا با مـــبیی ه

 نوع ردیف: حرف -ردیف را، –و هم جنس: قافیه خرس 

 ال اوـــــــۀ حـــادثـــتر از حگــــنت  سِ آن دو سه هم سال اوــــنَفَد ـــش

 ردیف: ضمیرنوع  –ف ه، او، ردیسال و حال: قافیهم 

 .بنویسید و کنید پیدا درس با را زیر بیت معنایی ارتباط :3سوال 

 سدرید باغ را بوی بهار میـــدهژده ــم  رسدیــزنید راه را هین که نگار مب آ

 دو به ظهور امام زمان )عج( و آمدن منجی عالم بشریت اشاره دارند.ر ه

 را کامل کنید.زیر دول ج: 4سوال 
 (آسمان) .است آمده پنجم فصل خوانی روان در آن دروازۀ (1

 (با)   پیشوندها از یکی (2

 )مق( تهی میان مشق (3

 )را( مفعول نشانۀ (4

 )انقالب اسالمی( فارسی های کتاب پنجم فصل نام از بخشی (5

 )شیاتس( .شود می آغاز آن با کتابتان بخوانید، برعکس اگر (6

 )دشمنی( آشنایی مخالف (7

 )یاران( دوستان (1

 )سو( جهت (9

 )یس( یاد شده است.« قلب قرآن»های قرآن که از آن به نام یکی از سورهنام  (11

 )او( ضمایر از یکی (11

 )نصیحت( ..... گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند  / جوانان سعادتمند، پند پیر دانا را (12
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