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سواالت

1

واژگان زیر را معنی کنید.
ب) خذالن:
الف) مسلخ:

2

برای تعاریف زیر واژة مناسب بنویسید.
الف) هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم
ب) جانشین راستی

1

3

جمالت زیر را از نظر نادرستیهای امالیی بررسی کنید و درست آن را بنویسید.
الف) زندگی مرفحی نداشت پیرمرد شندرغازی از وزرات فرهنگ میگرفت.
قلقه زن چهرهنما تیزپا
ب) گشت یکی چشمه ز سنگی جدا
ج) مردنی چنان غبتة بزرگ زندگانی شد.
د) بعد از تو روا باشد نغز همه پیمانها

1

4

جاهای خالی را پر کنید.
الف) از آثار عطار میتوان به  ........................اشاره کرد.
ب) اسرارالتوحید اثر  .........................است.
ج) سفرنامهها یا خاطره نگاشتها در حقیقت بخشی از  ...........................هستند.
د) بسیاری از آثار طنز جنبة  ...................دارند.

1

5

با توجه به عبارت زیر به سواالت مربوطه پاسخ دهید.
«ما آنانیم که پالس پارهها بر پشت و کمر بسته بودم»
الف) نشانة (حرف) ربط را بیابید.
ب) نقش واژة (کمر) را بنویسید.
ج) متمم را در متن باال پیدا کنید.
د) نقش واژة (آنان) را بنویسید.

1

6

ج) رقعه:

برای هر یک از واژههای «متدین» و «انعام» یک هم خانواده بنویسید.

1

د) خلد:

2
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7

آرایههای (مجاز ،حس آمیزی و ایهام) را در ابیات زیر پیدا کنید.
الف) دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی  //تو از این چه سود داری که نمیکنی مدارا
ب) خانه زندان است و تنهایی ضالل  //هر که چون تو گلستانیش نیست
ج) از این شعرتر شیرین ز شاهنشه عجب دارم  //که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد

8

روابط معنایی واژگان زیر را بنویسید.
الف) گیاهان – گل سرخ

9

جاهای خالی را پر کنید.
الف) گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
ب) .............................................................................
ج) برو ای گدای مسکین در خانة علی زن

10

ارکان تشبیه را بنویسید.
دانا چو طبلة عطار است خاموش و هنر نمایی

1

11

دو نمونه از موضوعات ادبیات پایداری را بنویسید.

1

12

منظور از قسمتهای مشخص شده چیست؟
زو بدمد بس گوهر تابناک
 )1قطرة باران که درافتد به خاک
از آنش رنگهای بیشمار است
 )2گل از شوق تو خندان در بهار است
خویشتنی از حادثه برتر کشد
 )3خواست کزان ورطه قدم درکشد

13

شعر زیر به چه موضوعی اشاره دارد.
درختان را دوست دارم  //که به احترام تو قیام کردهاند  //و آب را که مهر مادر توست

1

14

در عبارت زیر یک آرایه مشخص کنید.
«در آب حیات تنها بود و در قرآن حیات دلها»

1

15

ابیات و عبارات زیر را معنی کنید.
الف) به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نمای جو فروش نباشی
ب) اسب از پهلو اسبی خود را به کمال نشان میداد.
ج) این مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرست کند.
د) بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی که بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشود
تویی هم آشکارا هم نهانم
و) ز هی گویا ز تو کام و زبانم
ز) تا عالمیان بدانند که هرگز کیدکایدان با خواست خداوند غیبدان برابر نیاید.
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1

ب) ظاهر  -باطن
.............................................................................
چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها
.............................................................................

خداوند یار و یاورتان
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