به نام خداوند نوروز
جشن نوروز ،جشن رستاخیز طبیعت ،تجدید زندگی و مایه نشاط و پویایی و شادابی است شاعران به عید ،بهار و
طبیعت توجه ویژهای داشتهاند .از آغاز شعر پارسی شاعرانی هم چون رودکی ،منوچهری و  ...به طبیعت نگاهی
هنری افکندهاند و تصاویر زیبایی از فصل بهار در شعر آنها انعکاس یافته است .حتی شاعر عارفی هم چون موالنا
که بیشتر در عوالم روحانی خود مستغرق بود در غزلی خود را به عید نو شبیه میکند که آمده است تا قفل زندان
را بشکند و همه جهان و جهانیان را از غم آزاد سازد .
باز آمدم چو عید نو تا قفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم .

الف)فارسی و امال

.۱برای هر گروه اسمی در متن باال یک وابسته پیشین بنویسید۵(.وابسته پیشین آموخته اید)

.۲صفت های بیانی و ترکیب های اضافی متن باال را مشخص کنید .

.۳آرایه های این غزل زیبای بهاری حافظ را بنویسید .
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی

وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز دراین قصه مشکل باشی

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید ان شاهد مطبوع شمایل باشی

.۴پنج نویسنده کتابتان را همراه با اثر معروفش بنویسید .

.۵لغات دشوار درس ۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳را همراه با معنی بنویسید .

ب)نگارش :

متن زیبایی با موضوع ؛ بهار  ،روز نو ،روزگار نو در قالب متن ساده یا خاطره و ...بنویسید .

