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سواالت
در هر عبارت معنای واژگان مشخص شده را مقابل آن بنویسید.
الف -روز و شب زائر حرم باشیم
ب -یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم

1

پ -گویی با هر یک از آنان آشنایی دیرینه دارم
ت -به رغم تالش های دشمنان واقعیت عکس این است

الف -با توجه به بیت « هجوم فتنه های آسمانی

1

مرا آموخت علم زندگانی » شاعر چه عاملی را سبب آموختن علم و درس

زندگی دانسته است ؟

2

ب « -در پوستین کسی افتادن » کنایه از چیست ؟

1.1

پ -مفهوم عبارت « ز نوکاران که خواهد کار بسیار » چیست ؟

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید
الف  -یارب از وی خشنود باش و درجتش  ،درجه ی اولیا گردان
ب  -همه عالم تن است و ایران دل  /نیست گوینده زین قیاس خجل ( یک نمره )
3

پ  -ای خدا ای فضل تو حاجت روا  /با تو یاد هیچکس نبود روا ( یک نمره )

3

ت -از اینان یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد

نقش های دستوری خواسته شده را در عبارت زیر پیدا کنید و در مقابل آن ها بنویسید.
دیروز کتاب خواندم و بعدش به مدرسه رفتم .هوای سرد بود.
فعل اسنادی ( ربطی )
4

مفعول
متمم
مسند

1

ردیف

بارم

سواالت
آرایه ادبی مناسب را از جدول زیر انتخاب کنید و مقابل هر عبارت بنویسید.
تشخیص

تشبیه

تکرار

مراعات النظیر

الف  -یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک چقدر می تواند بزرگ باشد
ب -هر چه سرما و هر چه دلسردی  /پر زد آهسته از نظر گم شد
1

1

پ  -نهال بودم و در حسرت بهار ولی  /درخت می شوم و شوق برگ و بارم نیست
ت -در کالس شگفت آفرینش  ،عظمت خلقت را با همه ی وجود لمس می کردم

الف  -نام یک اثر نظامی گنجوی را بنویسید
ت -کدام اثر سعدی « نثر آمیخته به نظم » است ؟
1

6

الف  -چرا برخی نویسندگان قلب انسان را به دریا تشبیه کرده اند ؟ وجه شبه میان قلب و دریا چیست ؟
ب -منظور شاعر از « آسمان مثل یک تبسم شد » چیست ؟

7

پ -چرا می گویند « وقت از طال گران بهاتر است » ؟

تعداد سواالت7 :

با آرزوی موفقیت برای شما

1.1

جمع بارم:

11.1

