
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید) دو واژه اضافی است(  الف

 «مسند  –مثنوی  –شناسه  –قطعه  –فعل  –بن »

 هر بیت آن قافیه ای جداگانه دارد. )              (-1

 صفت یا حالتی است که به نهاد نسبت می دهیم. )              (-2

 فعل می گویند. )              (به جز ثابت -3

 )              (اصلی ترین بخش جمله. -4
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 کدام گزینه با دیگر گزینه ها فرق دارد؟-1 ب

 الف(نور و ظلمت                    ب(رافت و عطوفت                      ج(شور و شادی                    د(متواضع و فروتن   

 ؟ ندارددر کدام گزینه ضمیر وجود -2

 مانالف(نگاهتان                         ب(ایشان                                      ج(جوانان                             د(افکار   

 کدام گزینه سوم شخص جمع است؟ -3

 ج(گفته بودی                       د(گرفتند                      الف(می خورد                      ب(بنویسید                 

 کلمات هم خانواده ی کدام گزینه نادرست است؟-4

 قادر  –ظاهر                 د(قدرت  –معلم                            ج(مظاهر  –معجزه            ب(متعال  –الف(اعجاز    

 عبارت زیر چند جمله است ؟-5

  ای کمیل، این دل ها هم چون ظرف هاست و بهترین آن ها نگاه دارنده ترین آن هاست. پس آنچه تو را می گویم از  "  

 "من به خاطردار 

 د(شش                    ج(پنج                                        ب(چهار                                   الف(سه            

 کدام آرایه های ادبی وجود دارد؟ « این درختانند هم چون خاکیان           دست ها برکرده اند از خاکدان » در بیت -6

 کنایه                   -تضاد-تشبیه                                             ب(تشخیص-تضاد-الف(مراعات النظیر   

 تشخیص-تشبیه-د(مراعات النظیر                                              تشبیه         -تشخیص-ج(تکرار    

 ؟ نیستکلمه ی کدام گزینه جمع -7

 الف(منجم                       ب(عرفا                                           ج(حقایق                            د(خدمات   

 ؟ نیستکدام گزینه ساده -8

 الف(نردبان                     ب(قطره                                          ج(گرما                              د(سرما   
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 یکی از آثار نویسندگان زیر را بنویسید.  ج

 :مولوی                                 :قیصر امین پور                                     :سعدی                            :فردوسی
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 بنویسید. )دو کلمه اضافه است( در کنارهم را هم معنیواژه های  د

 دور –درمیان  –محله  –فراغت  –اخالص  -آسایش –نصیحت  –برزن  –اثنا  –پاک دلی   

  ...................................................................................................................................... 
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 در عبارت های زیر موارد خواسته شده را مشخص کنید. ذ

 گزاره( –نگردد شاخک بی بن برومند. )نهاد -الف 

 مفعول( –خداوند دوستدار کسانی است که شادی های خود را با دیگران تقسیم می کنند. )متمم -ب 

 مسند(  –استاد حسابی حافظ قرآن بود. )نهاد -ج 

 قافیه(  –گور خانه راز تو چون دل شود                               آن مرادت زودتر حاصل شود )ردیف -د 
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 کامل کنید. جدول روبه رو را ر

 شناسه بن زمان فعل

    می یابم

    شناختید
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 معنی و مفهوم اشعار و متن زیر را بنویسید. ز

 بیش از حد لزوم سخن نمی گفت و اجازه نمی داد کسی جز در مقام داد خواهی در حضور او از کسی بد بگوید. -الف

      ....................................................................................................................................................................... 

 عمر بر باد مکنبرنامده و گذشته بنیاد مکن                                        حالی خوش باش و -ب

      ....................................................................................................................................................................... 

 مرا آموخت علم زندگانی هجوم فتنه های آسمانی                                             -پ

      ....................................................................................................................................................................... 
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 معنی واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.  ه

 (              . )      رحمت خود کند قرینرا « نمی توانم»خداوند -1

 (               . )   خان، ناجوان مردانه هدف گلوله قرار گرفت مزدوراناو به دست -2

 (                    . )   محمد ظاللآمده مجموع در -3

 (                  . )   دمسازنگشت آسایشم یک لحظه -4
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