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 بارم متن سئوال ردیف

 معنی ابیات و جمالت زیر را به نثر روان برگردانید  1

 نمره( 1نعمتت بارخدایا ز عدد بیرون است/ شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار ) -1

 نمره( 1شناسند )باران تو را مینام تو رخصت رویش است و طراوت / زین سبب برگ و  -2

 نمره( 1روی حق دان/ حق اندروی زپیدایی است پنهان) جهان جمله فروغ -3

 نمره( 1) جوانی گه کار و شایستگی است / گه خودپسندی و پندار نیست  -4

 نمره(1یست پایان غم مخور)راهی نیست کان را نگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید/ هیچ  -5

5 

 نی واژگان مشخص شده را بنویسید .مع  2

 ←بنیاد هستی برکند فنا ای دل ار سیل  -2                                    ←از چوب  لوانکه تواند که دهد میوه ا  -1

 ←نیست عاربیاموز آموختن  -4                                     ←است مصائباز سنگین ترین تنهایی   -3

 ←آرزوها رست  کمنداز  -6                                                   ←مران از درم ذلتخدایا به  -5
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 ها را در عبارات زیر مشخص نمایید . آرایه  3
 

                            تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند              در رگش خوش سیاوش را نمی دیدند  -1

 اندرا انگشت به دهان گذاشته ندشمنا -2

   متاع جوانی به بازار نیست                    -3

 میالد گل و بهار جان آمد -4

5/2 

 درک مطلب   4
 

 ه مرد، بزرگ و شریف گردد.( چیست؟ )نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد بلکه عمل ب منظور از عبارت -1

 ایم( ایم/به انعام و لطف تو خو کردهکه در بیت مقابل ذکر شده است را بیان کنید: ) کریما به رزق تو پرورده خدادو صفت  -2

 چیست؟ (در زمین نگاه کن چگونه بساط تو ساخته است )منظور از   -3

 (خدمتت نیاسودمیاگر کار به دست من بودی یک ساعت از چیست؟ )  مشخص شدهمنظور از عبارت -4
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 تاریخ ادبیات 5

 نمره(1نویسنده آثار زیر را بنویسید: ) -1

 : اخالق ناصری                مخزن االسرار:                         شازده کوچولو:                             تذکره االولیا:    

 نمره(5/0تفاوت قالب غزل و قصیده را بنویسید ؟ ) -2

 

 نمره( 25/0)؟کیمیای سعادت اثر کیست -3

            نمره(5/0) ه و ردیف را مشخص کنید:قافی -4

 چشمه های خروشان تو را می شناسند         موج های پریشان تو را می شناسند 
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 دستور 6

 نمره(5/0) :مشخص کنید رازمان فعل  نوع -1

 در میان گذاشته بود:   

 نمره(25/0؟ )از فعل )می نویسم ( مضارع مستمر  بسازید -2

 نمره(       سرافراز :                               شگفت زده:5/0نوع ساختمان واژگان مشخص شده را بنویسید: ) -3

 نمره(      شب مهتابی :                          کتابی مفید :5/0) نوع )ی( را در واژگان مورد نظر مشخص کنید. -4

 نمره( 5/0؟)را بنویسیدنوع )را(  -5

 دانش آموزان را به اردوی مطالعاتی می برند . -ب                          دزد را کی زهره آن بود -الف

 نمره( 55/0) های پسین و پیشین را بنویسید:هسته و  نوع وابسته -6

 شد هر روز درخت وجود نصیرالدین پربارتر می 

 
 کاش، من هم عبور تو را دیده بودم نمره(        25/0راع زیر مشخص کنید: )شبه جمله را در مص -5

 نمره(5/0قیدها را مشخص کنید: )-8

 همواره دوستی یک دل داشته باشید              مطمئناً آن نقاش باید برنده باشد

 نمره(5/0جابجایی ضمیر را مشخص کنید: ) -9

 جدا هرگز نگردد جانم از دوست             اگر قصابم از تن واکره پوست           

 نمره(1نقش واژگان مشخص شده را بنویسید: ) -10

 نیز داشته باشی دشمن دمنشوی                         برایت آرزومن غرّه دتخوتا زیاده به 

 نمره( 5/0) تعداد جمالت را مشخص کنید: -11

 هر کجا نور است ز انوار خداست این سخن،پروین، نه از روی هواست              
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 ابیات زیر را کامل کنید:    شعر حفطی 7

 بود قدرتو افزون از مالئک                      .........................................................  -1

 ........................................................بود درد مو و درمانم از دوست                   -2

1 

 تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست                               راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش   

 


