
 

 

 تمشه                    

                  ادبیات فارسی         

 (5معنی لغات و اصطالحات مشخص شده را بنویسید.) -1

 ای به وزارت رسیدجوالهه به رخم بگشادی                                                              وقتی  دولتدر 

 سخن می گویم مستمعانر آفرینش گری انسان است                                      به قدر فهم مظاهرایانه یکی از 

 بود ورزیدهخواب                                                       کوزه گر ماهر و  جامههر شب که روی به 

 است گردایران کشور مردان                            باد                                       گزندتن و جانت بی 

 ماهیتش کنه فرومانده از                                                                       نژندخاک تاریک 

 

 (1جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید ) -2

 بن ماضی ) خوردن (............. است.

 وشتن ( ...........است. بن مضارع  ) ن

 

 (1گزینه درست را انتخاب کنید) -3

 **بیت ) گلستان کند آتشی بر خلیل           گروهی بر آتش برد ز آب نیل ( کدام آرایه ادبی را دارد ؟

 ( هیچکدام4              ( تشبیه                      3( تضاد                                 2( تلمیح                         1

 

 **نهاد در ) دل از هرگونه آالیش بپیرای ( کدام است ؟

 ( تو ) محذوف (4( گمان                                 3( آالیش                                    2( دل                           1

 

 ( 1ارکان تشبیه زیر را مشخص کنید ) -4



 

 

 

 

 ماهش را دیدم.روی چون 

 

 ( 1نویسنده آثار زیر را بنویسید ) -5

 اسرار التوحید                      گلستان

 (3بیت های زیر را به نثر روان بازنویسی کنید.) معنی کنید ( ) -6

 عزت از خواری نشناخته ای                        عمر در خارکشی باخته ای

 هرچند تو را در آن ضررهاست              زنهار سخن مگو به جز راست       

 کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر        این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار

 

 (2نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. ) -7

 خرید. فروشندهقاسم کتاب را از 

 ست.زیبالختی بخند ، خنده گل 

 همی برد به پشت پشته ای خارپیری با دلق درشت                 خارکش

 

 (1قالب شعری مثنوی را رسم کنید و بیان کنید از این قالب بیشتر در سرودن چه اشعاری استفاده می شود؟ ) -8

 

 (1دو کتاب از ادبیات تعلیمی ذکر کنید.) -9

 



 

 

 

 

 چه عزیزی که نکردی با من؟( :با توجه به بیت ) کنم از جیب نظر تا دامن     -10

 (1بیت را معنی کنید. ) -الف

 

 

 (0.5نقش دستوری ) جیب ( چیست ؟ ) -ب

 

 (1در بیت ) دوستی از من به من نزدیکتر        از رگ گردن به من نزدیکتر ( دو آرایه ادبی ذکر کنید.) -11

 

 انب خوارزم  وزان است ( :در بیت ) خیزید و خز آرید که هنگام خزان است      باد خنک از ج -12

 (0.5خزان به چه معناست؟ ) -(                    ب0.5یک آرایه ادبی ذکر کنید.) -الف

 

 (0.5برای کلمه )عظمت( دو هم خانواده بنویسید.) -13

 

 

 

 

 شاد و سربلند باشید...

 


