Gyakorlólap a négyosztályos felvételihez
Olvasd el a következő verset! A feladatok ehhez a szöveghez fognak kapcsolódni.
Sáncban a hóviz
könnyű hajót visz,
füstöl a fényben a barna tető.
Messze határba
indul az árva,
lenge madárka: billegető.
Titkon a Bükkben
moccan a rügyben
- mint csibe héjban - kandin a lomb,
s mintha a róna
kedve dalolna,
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.
Indulok. Értem.
Jól tudom: értem,
értem üzenget a zsenge határ:
"Szíved, a bomlott,
ócska kolompot
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!" (Áprily Lajos)
Húzd alá a szöveghez illeszkedő címet!
Nyárelő

Télen

Ősz a bükkösben

Tavaszodik

Magyarázd meg a 3. szakasz azonos szavainak jelentését!
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Mi a neve ennek a nyelvi jelenségnek? …………………………………………
Húzd alá a nyelv ritmusára igaz jellemzőt!
időmértékes verselésű

ütemhangsúlyos verselésű

magyaros ritmikájú

daktilusos

páros rímelésű

trochaikus

jambikus

a harmadik sorok felező 10-esek

nincs sorvégi rímelése

változó rímelésű

Írd a szinonimák után, mely versbeli szavakhoz kapcsolódnak!
kíváncsian:
üde:
ódon, avitt:
mozdul:
alföld:
Írd be a megfelelő költői eszközt a versrészekhez!
megszemélyesítés
allegória

hasonlat

alliteráció

metafora

metonímia

ismétlés

körülírás

költői jelző

halmozás

füstöl a fényben:
moccan a rügyben / -mint csibe héjban - :
kandin a lomb:
„Szíved, a bomlott, / ócska kolompot”:
hozd ide, hozd ide:
Határozd meg a következő szószerkezetek típusát!
messze határba:
indul az árva:
titkon moccan:
kedve dalolna:
értem üzenget:
Karikázd be annak a mondatábrának a betűjelét, ami a szöveg részletére igaz!
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Jól tudom: értem,
értem üzenget a zsenge határ
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Határozd meg a következő vers ritmusát!
A kögátnál a víz vadul zuhog.
A parton szőke hullám jön: juhok.
Botverte és napverte kis család,
hozzák az erdő minden illatát,
hozza a lankák hűs üdvözletét
tekintetük, a méla szem-beszéd. (Áprily Lajos: Juhok, részlet)

verselése, üteme:
………………………………………………………………………………………………….
sorvégi ritmusa:
………………………………………………………………………………………………….
Mi a neve az első sorban található költői eszköznek? …………………………………………
Milyen egyéb költői eszközöket találsz a részletben? Karikázd be a sort, s írd mellé az eszköz
nevét!
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6: ……………………………
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6: …………………………….
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6: …………………………….

Határozd meg a kiemelt költői eszközök nevét! Írd a sorok mellé!
Ködben ember haladt.
Páncélos hó harsant a súly alatt.
……………………………………….
Szakadt a fátyol: hegytetőre ért.
Nap villogtatta bükkcserjén a dért.
Gallyak hóbarlangjába cinke szállt,
………………………………………..
fény szédítette s egy napos titok,
s dermedt rügy-csipkerózsikák között
………………………………………..
dalolt:
– Nyitni fog – nyitni fog – nyitni fog!…
Feje felett
azúr-kék szajkó-toll csillant a fán
s hókristályos lett kalap és kabát:
a rikoltozva rebbenő madár
leverte rá a cifra bükk havát.
S amerre járt:
hegyek ontották rá a napsugárt
s hó-szikra kápráztatta – milliárd!…
Köd várta lent.
………………………………………….
A ködbe visszament
s házába tért derült aszkétaként.
Két szemben a csodálkozás kigyúlt:
– Sötét ember, honnan hozol ma fényt? (Áprily Lajos: Téli reggel)

Határozd meg a szöveg ritmusát!

Ültem bent a két fiammal
tüzvilágos pamlagon.
Jött az este, barna koldus,
könnyesen jött és vakon.
Őszi zápor dobverése
peregett az ablakon.
Két fiacskám karcsu testét
átölelte két karom. (Áprily Lajos: Esti dal, részlet)

Készítette: OT.

