
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 1/2/59تاریخ:             انه غیردولتی ماهور         مجتمع آموزشی دختر    نام و نام خانوادگی:                                   

   دقیقه 06مدت:           توسطه(                      )دوره اول م                                                 ادبیات فارسی    نام درس: 

 میان ترم دومنوبت امتحان:                             1951-59سال تحصیلی                                                                 تمهشکالس: 

 بارم متن سئوال ردیف

 کنید.جمالت درست  و نادرست را مشخص  الف

 درست                     نادرست      آرایه تشبیه وجود دارد.                « چونان مشعل ها درخشیدند»در عبارت -1

 درست                     نادرست                     است.« پند و اندرز و نصیحت و مسائل اخالقی»موضوع قالب غزل -2

 ، یک صفت اشاره و یک صفت بیانی وجود دارد.« بزرگ همیشه در جزر و مد استاین دریای »در عبارت -3

 درست                    نادرست                                                                                                                           

 نادرست                 درست         است.                       « جاودان»نهاد « اشیای وطن من جاودان ب»در عبارت-4

2 

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید. ب

 ؟معنی کدام واژه نادرست است-1

 خیل: یاران د(                 گستاخی : بی شرمیج(                            اراده : میلب(  پیکره : جسم ، بدن                  الف( 

 «در دورهای کویر آن اتفاق یادت هست؟»عبارت رو به رو به چه موضوعی اشاره دارد؟     -2

 ه مردم کویرالف( جنگ تحمیلی                            ب(نجات مردم از زلزله            ج(حمله آمریکایی ها                  د(لطف خداوند ب

 دام گزینه مسند به کار رفته است؟در ک-3

 گفت:در می دارم                      ب(آن مرد واقف شد                 ج(آن مرد به او بازخورد              د(گفت:زر ببردند.الف(

 نقش دستوری واژه های مشخص شده ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟-4

 «گردید هم از دود دل و دیده ، دوات. خشک» 

 د(متمم ، نهاد                          لالف( مسند، نهاد                             ب(مفعول ، نهاد                        ج(مسند، مفعو

 در کدام گزینه واژه ها با هم ارتباط معنایی ندارند؟-5

  نسل ، نژاد ، فرزندد(                 بَر ، بیابان، آسمان     ج(           کلک ، قلم نی ، قلم ب(  سف، حسرت               آه، تأالف( 

 در کدام واژه ها نسبت واژه ها با بقیه فرق دارد؟-6

 فراز ، بلندید(                        کوچکبزرگ و ج(               تشنه لب، سیرابب(                          اکبر ، اصغر  الف( 

 مفهوم کنایی کدام گزینه نادرست است؟-7

                 سر به سر گذاشتن : اذیت کردنب(                                                      تن ندادن:قبول نکردن  الف(

 سر در گریبان : بی توجّه بودند(                   گل از گل شکفتن : خوشحال شدن                     ج( 

 از کیست؟« یاد حسین» شعر -8

   ابوالقاسم قشیرید(                        قاآنی شیرازیج(    فدایی مازندرانی            ب(مستوره کردستانی               الف( 
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 .بنویسیدمناسب  واژه هایی خالی هاجادر  ج

 است........................ یعنی   المنتهی ةسدر-1

 است.اسرائیل .......................  کنایه از « بیم دوزخ » عبارت -2

 ............... می باشد................... از « کودکان سنگ » شعر -3

5/2 



 

 

 می باشد................................   به معنی « واژه تَف-4

 می باشند.« ..................................... فالن و چند صفت » اسمی وابسته های پیشین در گروه -5

 سئواالت تشریحی :  د

 معنی اشعار و متن های زیر را بنویسید. -1

 الف(تا آن گاه که بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ کند.

 حسین ، تا صف محشر تشنهب(بُرد عباس جوان ، ره چو سوی آب فرات  /  ماند بر یاد 

 ج(روزگار دریایی است که همیشه در جزر و مد است.

 شیر حق را دان منزه از دغلد(

 هـ(وقت ما در سلسله ی کائنات جای مخصوص دارد.

 معنی لغات زیر را بنویسید. -2

 آز:                       ندامت :                                 فروغ:                             رشادت:         

 تعلل:                                    محشر:                             اعتقاد:                                 شمایل:

 در بیت زیر واژه های غیر ساده را مشخص کنید. -3

 «به ذکر خود بلند آوازه ام کن   /  رفیق لطف بی اندازه ام کن» 

 جناس را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. -4

 «این حنجره این باغِ صدا را نفروشید  / این پنجره ، این خاطره ها را نفروشید»

 صفت های به کار رفته در بیت زیر را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. -5

 «به یک سکّه قلب ، دل می فروشند  / مناسب تر از این حراجی ندیدم» 

 نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.-6

 « فرو ریخت. بمببی گناه مردم  بر،  دشمن بی رحم»

 جدول زیر را کامل کنید.-7 

   فاصله  مفرد

 وقت وظایف  افعال جمع
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