
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 جمالت درست  و نادرست را مشخص کنید. الف

 درست                     نادرست     .آرایه تشبیه وجود دارد " همچو ماهی که فتد ز آب برون آل نبی"عبارت در -1

 نادرست                      درست                                              در گروه اسمیه وابسته پسین است. تعجبیصفت -2

 نادرست درست       (  وجود دارد. واج آرایی مصوت )  ُ "مهربان و ساده و بی کینه بود"مصرع در -3

 نادرست                      درست                            است.                     " فدایی مازندرانی " یاد حسینشاعر شعر -4
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 در جاهای خالی واژه ی مناسب بنویسید. ب

 ......است................ زوج واژ "تاب و تحمل"،  دوستان تاب و تحمل داشته باشید"در عبارت -1

 ..وجود دارد................آرایه ی ......"فلسطین ،پرفروغ و تابان می شود رخسارة "در مصرع -2

 ...اسرائیل است...............کنایه از ....بیم دوزخ -3

 .....است.........حرف .... نانچو"چونان بشارت از راه رسیدند"در مصرع -4
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 سواالت تستی  ج

 صفت ......................است. پنج "درخت کاشتند پنج دانش اموزان ،"در عبارت-1

 (شمارشی4                              (تعجبی     3                            (پرسشی    2                               (مبهم    1

 آرایه ی ................دارد."بحر بال بود در آن برتشنه غرقة "در مصرع -2

 (کنایه4                                (جناس   3                             (تشخیص  2                                (تشبیه 1

 چند جمله وجود دارد؟ "شیر حقم نیستم شیرهوا / فعل من بر دین من باشد گوا " در بیت-3

 (چهار4                                    (پنج  3                                     (سه   2                                  (دو    1

 ..........می باشد. مسند واژة "سخت نگران شد. علی"در عبارت -4

 (نگران4                    (سخت نگران   3                                       علی(2                               (سخت 1

 آرایه های ..........وجود دارد. "ای هدهد صبا به سبا می فرستمت"در مصرع -5

 موارد (همة4                             (جناس   3                                    (تلمیح 2                               (تشبیه 1

 باشد.........می گویند. عاشقانه و عارفانهبه قالبی که -6

 (قصیده4                                 (قطعه 3                                   (غزل  2                           الف(مثنوی  
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 سئواالت تشریحی :  د

 معنی اشعار و متن های زیر را بنویسید.-1

 المنتهی . ةالف(صعود کن تا سدر

 .که مکرّر تشنه دلش دود بلند/برورق کرد رقم بسب(گشت از کِلک فدایی چو 
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 منزه از دَغل.از علی آموز اخالص عمل /شیر حق را دان ج( د

 

 عرصه ها هستند. ة عزت و افتخار و خالقیّت در همةنوجوانان،ماید(

 

 انقالب اسالمی گنجینه ای است که روحیة جوانمردی و ایثار را در خود جای داده است. هـ(

 

 .معنی لغات زیر را بنویسید-2

 :اسرار (4                :                         آرمان(3               :                     شط(2         :                          خامه(1  

 مفرد واژه های زیر را بنوسید.-3

 (علما:4                      :                  وظایف(3                :                فواصل(2                       :            الافع(1  

 در هریک از گروه های اسمی زیر ، وابسته ها و هسته را مشخص کنید.-4

 دریای بزرگاین -2                                                     چه خلقت شگفت انگیزی-1

 ،متمم،حرف اضافه(در عبارت نقش های دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید .)نهاد ، مفعول - 5

 "می ریخت بمب برمردم بی گناه،  دشمن بی رحم"

 جدول زیر را کامل کنید-6

 شناسه بن فعل

   می روم

   دارم می شنوم

 

 

 

 عزیزانم موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 


