
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 گزینه ی صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( مشخص کنید . 1

 . )       ( ادبیات پایداری در مورد استقامت و پایداری مردم یک کشور استالف( 

 . )       ( صفت مبهم از وابسته های پیشین استب( 

 . )       ( قافیه نقش مهمی در افزایش موسیقی شعر داردپ( 

 (  واژه های من و من ردیف هستند . )     "که جایی که دریاست، من کیستم / گر او هست حقا که من نیستم  "در بیت ت( 

1 

 سواالت تستی : 2

 ؟ نیسترابطه ی واژه های کدام گزینه مانند بقیه الف( 

  سرکشی -عصیان(4        سقوط                    -صعود(3     چنان                     -چونان(2         جهنم                  -دوزخ(1  

 ؟ ندارددر کدام گزینه صفت مبهم وجود ب( 

  چند روز آنجا می مانید؟( 2                                                        من چند ساعت صبر کردم( 1

  این قباله ی فالن زمین است(4                                             همه ی حرف دلم با تو همین بود(3 

 رابطه ی کدام گروه از واژگان با گروه های دیگر متفاوت است؟ پ( 

                                                                      موفق     -افق-آفاق(2                                                         اشتعال    -شعله-مشعل(1  

  گسترانیده-گسترده-گسترش(4                                                         حقیقت          -حقوق-حق(3

 است؟  نادرستبن کدام فعل ت( 

 خواهندنوشت/خواه(4                     خواهدآمد/آمد    (3            بروم/رو                     (2            رفته بودم/رفت          (1 

 است؟ نادرستمفهوم کنایی کدام گزینه ث( 

  سر به سر گذاشتن/اذیت کردن( 2                                 سر در گریبان بودن/خجالتی بودن       ( 1

 تن ندادن/قبول نکردن(4                                          شکفتن/خوشحال شدنگل از گل (3 

 است ؟ نادرستدرکدام گزینه امالی کلمه ج( 

 بانداخت  (4                            بیفکنده بودند(3                      بیفروخته است(2                                      بیامد(1

 "در دوران دفاع مقدس، جوانان مومن در برابر تازش دشمن حماسه های بزرگی آفریدند  " :در این عبارت هسته کدام استچ( 

 مومن(4                                        حماسه(3                                 مقدس(2                                   دشمن(1

 است؟ غلطنقش دستوری کدام گزینه  "شیرحق را دان منزه از دغل علی آموز اخالص عمل       از  "با توجه به بیت خ( 

  عمل/مضاف الیه(4                             اخالص/مفعول(3                             علی/نهاد(2                           دغل/متمم(1

4 

 ترکیبات وصفی و اضافی را در عبارت های زیر مشخص کنید.  3

  محمد در آغوش پدرش               چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد                از بیم دوزخ آسمان
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 موارد خواسته شده را در مورد بزرگان زیر بنویسید.  4

 ابوالقاسم قشیری/اثر :                                            موالنا/قرن :           
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 ارکان تشبیه را مشخص کنید. 5

 قلبش سرخ و روشن است، چونان سیب

5/0 

 آرایه/زیر آرایه ها را خط بکشید و نام آنها را بنویسید.( دوآرایه های ادبی بیت زیر را مشخص کنید. ) 6

 غرقه ی بحر بال بود در آن بر تشنه              با لب خشک و دل سوخته و دیده ی تر            

 

5/0 

 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  7

 تشنهخامه با سوز رقم کرد به دفتر                   دوات دل و دیده  دودگردید هم از  خشک

1 

 معنی واژه های زیر را بنویسید . 8

 رشادت                                             تف                                    عطشان                                    فروغ

 بشارت                                         نیرنگ                                         ماوا                                         آز

2 

 ها را مشخص کنید و نقش آنها را بنویسید. درگروه اسمی زیر وابسته 9

 کجا آن دو انسان شریف را دیدی؟

1 

 کنایه را در بیت زیر مشخص کنید و بنویسید منظور از آن چیست؟ 10

 چیزی عزیزتر از تمام دلم نبود              ای پاره ی دلم که بریزم به پای تو

1 

 فارسی روان بنویسید.معنی و مفهوم بیت های و نثر زیر را به  11

 تف دل کام سخن ور تشنه                   که ردیف سخنش آمده یکسر تشنهشد چنان از -الف    

 بی لشکرو یاور تشنهآه و افسوس از آن روز که در دشت بال                    بود آن خسرو -ب   

 مرد واقف شد که زر ببردند خجل وار بازگشت. در راه طراری به وی بازخورد و آن زر به حیلت ببرد.چون آن-ج   

  عفو و رحم بی محل ،زین عمل                                وز نمودنگشت حیران آن مبارز-د  

4 

 در شعرهای زیر منظور از قسمت های مشخص شده ی زیر را بنویسید. 12

 آسمان بیم دوزخمحمد در آغوش پدرش چونان پرندهی بیمناک آشیان دارد از 

 فلسطینش را بی غلط تلفظ کنداو را رها می کنم تا آنگاه که بتواند اکنون 

1 

 / از چهار مورد زیر دو مورد را انتخاب کنید و مصراع بعدی آن را بنویسید. سوال انتخابی 13

 آل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک -الف

 تشنه لب کشته شده بر لب شط از چه گناه-ب

 انداخت شمشیر آن علیدر زمان -ج

 گفت من تیغ از پی حق می زنم-د
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