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  سواالت 

 نمره 2 بنویسید.هایی را که زیرآن خط کشیده شد، داخل پرانتز معنی واژه 1

 )                    (             بود.  غوغاباز هم در کالس الف( 

 )                    (                     دانی.  نانمودههم قصۀ ( ب

 )                    (  به پیش چشم تاریک      گیتی( شدش ج

 افتخار برای ملّت ماست            )                   ( مایۀ ایند( 

 

 نمره 3 .به فارسی روان بنویسید را و جمله هر بیت 2

 

 از گربه ترسیدم گه از بازالف( نگشت آسایشم یک لحظه دمساز / گهی 

 

 درختان سرسبز را دیدم که شاخۀ دستان خویش را  به آسمان برافراشته بودند.ب( 

 

 ج( ای هست کن اساس هستی/ کوته ز درت دراز دستی

 

 نمره 5/0 جمله دارای فعل اسنادی است؟ کدام 3

 دور شمع چرخیدالف: رضا به مدرسه رفت .                               ب: پروانه 

 د: من بستنی را دوست دارم.                         ج: احمد مریض شد.             
 

 

 نمره  1 وصل کنید. آرایه ادبی مناسبهر بیت را به  4

 تشبیهلف( ا    دهم به شما.                        الف( تمامِ تمامِ این قلبِ کوچولویِ کوچولو را می

 کنایه                (ب                                    ب( من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج                   

 تکرار( ج                                                                  ای خندید ج( بر درختی شکوفه

 جانبخشی( د   نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی                                 تو د( 

 

 نمره 5/0نهاد و مفعول جمله زیر را بنویسید.  5

 مفعول:     نهاد:                           «رزمندگان، دشمن را از خاک ما بیرون کردند»
 

 

 نمره 5/0 را مشخص کنید. هازیر متمم در مصراع 6

                                                         :   دوم متمم متمم اول:                «                   ز وحشت سست شد بر جای ناگاه»

 



 

 .های مناسب پر کنیدی خالی را با نامجا 7

 25/0است. نوشته...................................... « األسرارمخزن» الف( کتاب 

 25/0نوشته .............................. است. « به قول پرستو»ب( کتاب 

 25/0نوشته .............................. است. «  کوچه باغ آسمان»ج( کتاب 
 

 

 نمره5/0 قافیه را در بیت زیر مشخص کنید  8

 ای نام تو بهترین سرآغاز/ بی نام تو نامه کی کنم باز؟
 

 

عاطفی( -پرسشی -امری-نوع جمله ای که زیر آن خط کشیده شده را از نظر پیام و محتوا مشخص کنید)خبری 9

 نمره25/0

 باز هم در کالس غوغا بود /بچه ها گرم گفتگو بودند

 

 

 نمره 1 .بنویسید خانوادههم یک زیر هایواژه از کدام هر برای 10

 : ب( اعجاز         :                           مقتدر الف(

  ج( متخصص:                                  چ( نقطه:
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