
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 در بیت زیر چه آرایه های ادبی وجود دارد ؟-1 الف

 «بر درختی شکوفه ای خندید                   در کتابی بهار معنا شد » 

                      کنایه –(تشبیه 4     مراعات نظیر          –(تشبیه 3    مراعات نظیر  –(تشخیص 2  کنایه             –(تشخیص 1  

 عبارت زیر چند مفعول وجود دارد ؟در -2

 «دیروز تکالیفم را خوب انجام دادم و در درس هایم موفق بودم » 

 (چهار 4                     (دو                         3               (یک                        2               (سه                1  

 دارد ؟در کدام گزینه مسند وجود -3

 (نماز نور چشم من است . 2(شنبه گذشته به مدرسه نرفته بود .                          1  

 (او احساس سرما می کرد . 4          (چند روز در شهر ماندیم .                             3  

 بیت زیر به ترتیب چند جمله و چند فعل امر دارد ؟-4

 «راز                بر کسی این در مکن زنهار باز  تا توانی پیش کس مگشای»

 (چهار و سه4                      (چهار و دو                     3(دو و سه                       2      (سه و دو               1  

2 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . ب

 . می باشد ..........« ............را ه  با بهاری که می رسد از» قالب شعر  -1

 .......... باشد ............منظور از عبارت قلب مهمان خانه نیست یعنی قلب نباید .....-2

 ............ است ...........در پوستین خلق افتادن به معنی ...-3

  ........... باشد .........جمله ای کامل است که دارای .......-4
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 برای عبارت های صحیح )ص( و برای عبارت های غلط )غ( بگذارید . ج

 کلمات هم آوا کلماتی هستند که از نظر شکل نوشتاری و معنا مشابه هستند . )         (-1

 نهاد جمله کژال و مفعول آن روناک است . )         (« روناک را کژال بغل زد و راه افتاد » در عبارت -2

 ناامیدی و افسردگی می باشد . )         (« ی دل سرد» معنی واژه -3

 نهاد وجود ندارد . )         (« مثل یک شاخه گل جوانه بزن » در مصراع -4

 

2 

 

 دهید .بکوتاه به سواالت زیر پاسخ  د

 چیست ؟« افق های دوردست » منظور از -1

 ؟با مراد جفت شدن کنایه از چیست -2

 ، از شاعران بنام چه قرنی است و کتابش را نام ببرید .موالنا جالل الدین محمد -3

 چه آرایه ای دارد ؟« دانایی ده که از راه نیفتیم ، بینایی ده که در چاه نیفتیم » عبارت -4
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 چند مسند دارد ؟« سبز شو ، تازه شو ، بهاری شو » مصراع -5

 مخالف واژه ی دل سردی چیست ؟-6

 :سواالت تشریحی  ه

 واژه های زیر را بنویسید .معنی  -1

 تبسّم                              همّت                               تقصیر                            مذاب                           معصوم

  غوغا                             تأمّل        عطوفت                         مصحف                           به رغم                       

 برای هریک از کلمه های زیر یک هم خانواده بنویسید . -2

 نظر :                             مقتدر :                                 مثل :                                       خلق :

 کنید . ابیات زیر را به طور کامل معنی-3

 بر درختی ، شکوفه ای خندید                         در کتابی ، بهار ، معنا شد    

 

 آن مراودت زودتر حاصل شود              دل شود              گورخانه راز تو چو   

 

 توی گلدسته های یک گنبد                           روز و شب زائر حرم باشیم   

 

 «فعل ، مفعول ، نهاد » دستوری جمله هایی را که زیر آن خط کشیده شده مشخص کنید . نقش -4

 . بیاموزدرا  چیزیشرم نکند از آنکه  هیچ کسالف(   

 

 ، سرشار از درس ها و اندرزهاست . کتاب پر رمز و راز آفرینشب( 

 

 ؟ مشخص کنید .عبارت زیر چند جمله دارد -5

 «این همه مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . ما می توانیم بیاموزیم ، » 

 

 چند تشبیه وجود دارد ؟ مشخص کنید .« مثل یک شاخه گل جوانه بزن        مثل یک چشمه سار ، جاری شو » در بیت -6

 

 برای هر یک از شاعران یا نویسندگان زیر یک اثر بنویسید .-7

 دکتر علی شریعتی  :                               شیخ محمود شبستری :                 :                        قیصر امین پور 

  خواجه عبداهلل انصاری :                                      سعدی  :                                           نظامی :        
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خدایا ، به خاطر تمام اوقاتی که در کنارم بودی و به خاطر تمام خطاهایی که اصالح کردی و به خاطر تک تک  

. ت خواهم بودسپاسگزاررویاهایی که به واقعیت مبدل کردی وبه خاطر عشقی که به تو دارم، همواره   


