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 .       زیر را مشخص کنید یها بودن هر یک از جمله نادرست  یا درست(الف

  .می آید« نهاد»در انتهای جمله  و« فعل»در زبان فارسی معموالً در ابتدای جمله -1

 است. فصلجمع  ،فضل -2

  مُلک به معنی پادشاه است. -3

 باشد. یم« شیر قوی پنجه» مبارزه با  رستم مرحله از هفت خان اولین -4

 ارزش و اهمیت دادن.« کتاب»در فارسی یعنی به « کتاب»شخصیت بخشی به  -5

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 

 
 
 
 

 .کامل کنیدمناسب جاهای خالی را با کلمه یا عبارت  ب(

 معنی کلمه هجر،  ......................   می باشد. -1
 به تنگ آمدن کنایه از .................................می باشد. -2
 .چو دوست نوگیری، پشت بر دوستان...............)کحن، کهن، کوهن( مکن -3
 باشد. ی...............م یرا ( در معنا«  ) کنم شما را تیوص» در جمله     -4
 ................به شعری گفته می شود که در آن دو مصراع هر بیت، هم قافیه هستند. -5

 

 
 
 
 

  .کنید مشخّص)×(  عالمت با را صحیح پاسخ(ج

  «گل به خنده گفت»     دارد؟ اشاره گزینه کدام به مقابل ی جمله -1

 تشبیه( د                       مناظره( ج                    کنایه( ب             بخشی شخصیت( الف

 .........................( در کدام گزینه آمده است ؟ مصراع بعدی بیت )کم گوی و گزیده گوی ، چون دُر -2

                                    آن خشت بود که پر توان زد (  ب الف(کم گفتن هر سخن صواب است                            

 رجهان شود پُ ،( تا ز اندک تود                                             از خوردن پر مالل خیزد ج( 

 

 
 
 
 

 .های زیر پاسخ کامل بدهید به سوال (د

 هر چه می دانید بنویسید.(شاعر  بلند آوازه ایران   شهریاردر مورد) -1
 

 
 
 
 

 باز نویسی کنید. نثر سادهبیت زیر را به  -2

 «برگ درختانِ سبز در نظرِ هوشیار               هر ورقش دفتری ست ، معرفتِ کردگار»
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