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 1-معانی واژگان زیر را بنویسید.

مَرغ زار)...................(-تجلّی)...................(     -فروغ)....................(     -فیض)....................(     -  

خَلق)....................(-مشاجره).................(     -معرفت).................(     -گردون).................(     -  

 2-ابیات و جمالت زیر را به فارسی ساده باز گردانی کنید.

به نام آنکه جان را فکرت آموخت               چراغ دل به نور جان برافروخت-  

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

تاب نور آن روی                برو از بهر او،چشم دگر جویخرد را نیست -  

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

س داری باید کردن.آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپا-  

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

این همه خلق را که شما بینید،بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است.-  

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

 3-تعداد جمالت را در بیت های زیر مشخص کنید.

برافروخت     )...............(به نام آنکه جان را فکرت آموخت               چراغ دل به نور جان  -  

در او هرچه بگفتند از کم و بیش                 نشانی داده اند از دیده ی خویش    )...............( -  

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار    )..............(-  

ی کند         بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار   )............(هرگل و برگی که هست یاد خدا م-  
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آرایه های موجود در بیت های زیر را مشخص کنید.-4  

جهان جمله فروغ نور حق دان          حق اندر وی ز پیدایی است پنهان     )....................(-  

قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار  هرگل و برگی که هست یاد خدا می کند         بلبل و-

 ).................و..................(

به نزد آنکه جانش در تجلّی است                همه عالم کتاب حق تعالی است    )...................(-  

نوع جمله را در جمالت زیر مشخص کنید.-5  

باد بهاری وزید.)..................(  -(          خوش به حالت!چه جای خوبی رفتی! )..................-  

به پدر و مادرت احترام بگذار.)...............( -آن مرد آمد؟).................(                           -  

به سواالت زیر پاسخ بدهید.-6  

است؟.......................................................................چه تفاوتی بین عبادت انسان با دیگر موجودات -  

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

یسید. ..........................................................................................................پیام حکایت محبت را بنو-  

« برگ درختان سبز در نظر هوشیار        هرورقش دفتری ست،معرفت کردگار»برداشت شما از بیت -

.............................................................................................چیست؟...................................................  

جاهای خالی را کامل کنید.-7  

 -نثر معرفت آفریدگار برگرفته از کتاب................. از.................. است.

..............به شعر  کتاب..... است.سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان ایران در قرن ..... -

 و.................... به نثر همراه شعر و....................از او بر جای مانده است.

شیخ محمود شبستری از عارفان مشهور ایرانی در قرن........است و معروف ترین اثر شعری -

 او..............................است.

«رحمان آقایی»با آرزوی موفقیت   


