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  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                    هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)
 

1 

  های زیر را به نثر روان معن� کنید. بیت

  یستزنگار ن یینهت� را تا در آ/  به خ�د در نگر یرتبه چشم بص

  

  ببارد یبر تشنه ا یابانکه در ب یابر/  چه ذوق دارد �دان یبغا یار یدارد

  

  غم مخ�ر نیاالها گر کند خار مغ سرزنش/  زد قدم �گر به ش�ق کعبه خ�اه یاباندر ب

  

3  

2  

         .یدکن �را معن زیرلغات 

  نباتات:                  محاورات:        :مصاحبتم�سم:                       
1  

3  

، مبالغه و  یح، تلم یی، تناسب ، تکرار ، واج آرا یه، تضاد ، کنا یص(تشخ یها یهاز آرا یککدام 

 . دارد یهآرا یک یتهر ب .یدمشخص کن یلوج�د دارد با دل یرز یها یتدر ب جناس)

  بهار یخ�ش بود دامن صحرا و تماشا/   و نهار یلکه تفاوت نکند ل یبامداد

 

  خاندان نبوتش گم شد/  پسر ن�ح با بدان بنشست

 

  به سامان غم مخ�ر یدباز آ یدهسر ش�ر ینو/    حالت به ش�د دل بد مکن یدهدل غمد یا

 

  یستز آغاز هر خ�شه خروار ن/  دانه و خ�شه خروار شد �هم

  

2  

4  

 .یسیدو ن�ع آن را بن� یدرا مشخص کن �سنجش یها صفت یردر مثال ز

  لباس است. یباتریناز لباس دوستم است در واقع لباس من ز یباترمن ز لباس

  

1  



5  

 .یدکن �معن یرا به روش پرسش انکار یرعبارت ز

  خ�رد؟ �آن کجا ت�ان ی یوهم ،�که امروز نشان درخت�

  

1  

6  

  .یدکن یفتخلص را ت�ر

  
1  

7  

 .یدکن یلرا به م�ارد خ�استه شده داخل پرانتز تبد یرز یها فعل

 )مضارع مستمر ، اول شخص مفرد( رفتیم       )، س�م شخص جمع �مضارع التزام( خریدند

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

1  

8  

 است؟ یسندهن� یامربوط به کدام شاعر زیر آثار 

  قابوس نامه:                 : یق ناصرالاخ                  شاهنامه:              مرزبان نامه:
2  

9  

 .یسیدرا بن� یرز یها یتب ی ادامه

 .......................................                  .......................................  ست�دن

 .......................................                  .................................. �بفروخت چ�

  .......................................                   ...................................... آزادگان ز

  

3  

  10  جمع نمرات

 


