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1

همه ی گزینه ها درست است به جز گزینه ی .....
)2ملخ شجاع :ویتاتو ژیلینسکای
)1گوهر نامه:خواجوی کرمانی
)4رگبار کلمات :محمد جواد محبت
)3خانه ای برای شب:امیر حسین فردی

2

از آثار وی می توان به منظومه های "افسانه "و"ای شب" اشاره کرد
)3نیما یوشیج
 )2نادر ابراهیمی
)1سهراب سپهری

3

درکدام گزینه همه ی کلمات هم خانواده نیستند؟
)2موانع،مانع،ممنوع،منع
)1هجوم،مهاجم،تهاجم،هجمه
)4خصلت،اخالص،خصال ،خصایل
)3لزوم ،الزم ،ملزوم ،التزام
همه ی آرایه های ادبی در بیت زیر به کار رفته اند به جز......
"گر بر کنم دل از تو وبردارم از تومهر/آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟"
)4تشبیه
)3مراعات نظیر
)2کنایه
)1تکرار

5

بن ماضی ومضارع در کدام گزینه درست نیست؟
)3آمد – آ
)2نشان – نشست
)1گذشت – گذر

6

در کدام گزینه آرایه ی ادبی دیده نمی شود؟
)2ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
)1پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم
)4بی کمالی های انسان از گفتارش پیدا شود
)3گهی با من به صلحی گه به جنگی
در بیت های زیر چند مسند وجود دارد؟
"خداوند مایی وما بنده ایم /به نیروی تو یک به یک زنده ایم /رهی پیشم آور که فرجام کار /تو خشنود
باشی وما رستگار"
)4شش
)3پنج
)2چهار
)1سه
کدام گزینه معنی ومفهوم بیت "تا کی حرکات کودکانه /در باغ وچمن چمیدن آموز " است؟
)2گردش در باغ را به جای بازی یاد بگیر
)1بازی های کودکانه را کنار بگذار
)3کودکی را کنار بگذاروراه ورسم زندگی رایاد بگیر )4تجربه مهم ترین عامل موفقیت است

9

با توجه به بیت ":اگر گرد کسی بسیار گردی  /اگر چه بس عزیزی خوار گردی" کدام گزینه نادرست
است ؟
)2فعل "گردی" در هر دو مصراع اسنادی است
)1بیت دارای سه جمله است
" )4خوار "به معنی "حقیر" است
")3عزیز"و"خوار" مسند هستند
درکدام گزینه ضمیر شخصی بیشتری به کار رفته است؟
)1استکان هایم را توی سینی خودت می چیدی  /کاشکی اشک مرا می دیدی
)2باز لبخند بزن  /قوری قلبت را زودتر بند بزن
)3بعد بگذار که آرام آرام  /چای تو  ،دم بکشد  /شعله اش را کم کن
)4پاشو مهمان عزیز  /توی فنجان دلم  /چایی داغ بریز

4

7

8

10

)4قیصر امین پور

)4پرسید  -پرس
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 11کدام واژه از اجزای بیشتری تشکیل شده است؟
)2خویشتن
)1الله گون

)3کودکانه

)4نمایشگاه

 12زمان فعل در کدام گزینه متفاوت است ؟
)2نسیم آهسته زلفش ریخت بر هم
)1سحرگه برگ گل ترسد زشبنم
)4گر بر کنم دل از تو وبردارم از تو مهر
)3تو را خوانم به هر رازی که خوانم
 13کدام بیت با بقیه تناسب معنایی ندارد؟
)1نار خندان باغ را خندان کند  /صحبت مردانت از مردان کند
)2گر تو سنگ صخره ومرمر شوی  /چون به صاحبدل رسی گوهر شوی
)3سگ اصحاب کهف روزی چند  /پی نیکان گرفت و مردم شد
)4در نیابد حال پخته هیچ خام  /پس سخن کوتاه باید والسالم
 14واژه های کدام گزینه از نظر ساختمان با بقیه متفاوت است ؟
)2تاریخ  ،پرواز  ،کالس
)1دانا،بینش،عروسک
)4گیره  ،خنده  ،گریه
)3خردمند  ،ناشناس  ،پدیدار
 15تعداد ترکیب های وصفی واضافی در عبارت زیر چند تا است؟
"آدم آهنی با چشم نارنجی رنگش چشمک می زد .باد با خود رایحه ی گل های درخت بلوط را می آوردو
صدای شکسته وآهسته ای می آمد".
)2چهار اضافی – سه وصفی
)1شش اضافی  -سه وصفی
)4چهار اضافی – دو وصفی
)3پنج اضافی – دو وصفی

سواالت تشریحی
 16معنی بیت های زیر را به صورت روان بنویسید (3نمره)
ماه فرو ماند از جمال محمد  /سرو نباشد به اعتدال محمدتو را توش هنر می باید اندوخت /حدیث زندگی می باید آموخت به دانش گرای و بدو شو بلند  /چو خواهی که از بد نیابی گزند 17معنی واژه هایی که زیر آن خط کشیده شده بنویسید( )1/5
بر روی سنگ ها حک شده بود  .حجره ای کوچک نصیب او شد.ایشان را به مرجعیت انتخاب کردند
 18پیام و مفهوم ابیات زیر را در چند جمله ی کوتاه بنویسید(1نمره)
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن  /فردا که نیامده ست فریاد مکن-بر نامده و گذشته بنیاد مکن  /حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

13

موفق باشید
جمع بارم
تصحیح و نمره گذاری
با عدد

نام و نام خانوادگی دبیر

با حروف
امضاء :

نمره نهایی پس ازرسیدگی به
اعتراضات
با حروف
با عدد

نام و نام خانوادگی
مصحح/دبیر
امضاء :

