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 به نام خدا
 ،دانش آموزان عزیزاولیای گرامی،  

کتابی که پیش روي شماست، مجموعه اي از پرسش هاي تشریحی، پرسش هاي چهارگزینه اي، واژه نامه و تمرین هاي تکمیلی  

در راستاي اهداف آشکار است که این مجموعه است که براي دانش افزایی و کسب مهارت پاسخگویی آزمون ها گردآوري شده است . 

 کتاب درسی بوده و براي آسان شدن فرایند آموزش، فراهم شده است .

بخش پایانی کتاب، دربردارندۀ نکته ها و آموزه هایی است که حکم مرجع دارد. اطاّلعات این بخش از کتاب، بسیار مهم است و در  

رۀ متوسّطه دوم کاربرد دارد . مطالب این بخش عبارتند از : معرفی واقع دانش عمومی و پایه اي درس فارسی و نگارش است که تا پایان دو

چند قالب شعري، شرح مختصري از آرایه هاي ادبی، نقش هاي دستوري و تمرین هاي تکمیلی آن، واژه هاي مهم امالیی کتاب، نکته هاي 

چهارگزینه اي نگارش، معنی برخی اشعار کتاب و  نمونه هایی از پرسش هايبرخی نشانه هاي نگارشی، معرفی امالیی، نکته هاي نگارشی، 

 نمونۀ آزمون فارسی .

 روش کار 

تدریس درس فارسی به صورت مشارکتی است نه معلم محوري! دانش آموزان در فرایند آموزش نقش دارند و گاه تدریس برخی  

 ها و شرح نکته ها شرکت دارند. مطالب و یا گفتن امالي کالسی را برعهده می گیرند. همۀ دانش آموزان در خوانش متن

 آزمون 

آزمون هاي فارسی است. افزون بر این، از تمرینات پایانی دروس و یادداشت هاي حاشیه اي  کتاب، اصلی ترین منبع طرح پرسش این

 .()ناگفته نماند که روان خوانی و شعرحفظی به صورت شفاهی است متون کتاب فارسی درآزمون، پرسش هایی طرح می شود . 

هدف اصلی پرسش هاي چهارگزینه اي؛ باال بردن سطح نکته سنجی دانش آموزان و در درجۀ بعد،آمادگی جهت شرکت در   

 د .  نمی شو پرسشی طرح آزمون هاي تشریحی،آزمون هایی از این دست می باشد.  بنابراین از پرسش هاي چهارگزینه اي در

 سخن پایانی 

 هم به قدر تشنگی باید چشید    وان کشید ـآب دریا را اگر نت               

دریایی است سرشار از مرواریدهاي دانش، معرفت و زیبایی! براي صید این مرواریدها باید در عمق آن غوطه ور شویم و به ادبیات،  

ات فارسی درهم آمیخته است . کم توجّهی و سهل انگاري در شناخت اندازۀ درک خود از آنها بهره ببریم . ذهن و زبان و روان ایرانی با ادبی

 و درک این گنجینۀ گران بها، ایران و ایرانی را به سوي پرتگاه ناهنجاري هاي فرهنگ و اندیشه می کشاند. 

 امید است با نگاهی شایسته و بایسته، بکوشیم به قلّه هاي سرافرازي دست یابیم.  

 به تو دارد امّیـــد ایــران زمیــن  کــردگار جهـــان آفرین  پس از                  

      ******* 

 با سپاس از همۀ کسانی که براي چاپ          

 اند. تالش نموده این کتاب                

 محمدرضا ضیایی راد          
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  یاد تو   

 

 ـ دربارة نظامی به موارد زیر پاسخ دهید .  1

 درون مایة منظومه هایش : پ (                زادگاه :  (ب  سده :       ( الف

 آثار : ت (   

 اثر دیگر از این نویسنده معرفی کنید .   یکـ الهی نامه اثر کیست ؟  2

 

به دنیا آمد . نثر ........................ در شهر  ................... ةدر سد ....................................ـ عبداهلل انصاری معروف به 3

 است . .................................. خواجه عبداهلل انصاری، آهنگینِ 

 ـ نثر مسجّع چه نوع نثری است ؟ توضیح دهید .  4

 

 

 . بهتر،  به قیمت مهترکلماتی مانند قافیه که در پایان جمله های نثر می آید . مانند :  نه هر که به قامت سجع :       

 

 در دو مصراع بیت زیر کیست ؟« خود » منظور از  ـ 5

 با نور خود آشنایی ام ده   از ظلمت خود رهایی ام ده  

 

 چیست ؟« دل » منظور از « دلی ده که در کار تو جان بازیم » ـ در عبارت  6

 ـ در بیت زیر ، شاعر از خداوند چه درخواستی دارد ؟  7

 آن جا قدمم رسان که خواهی   هم تو به عنایت الهی  

 

 ت مشخص شده چیست ؟منظور از کلما.« نشویم  پریشان که تا نگاه دار»  ـ در جملۀ 8

 

 

 به چه معنی است ؟« چاه » ، «بینایی ده تا در چاه نیفتیم »  ـ در جملۀ9
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 کند؟ های خداوند اشاره می بیت زیر به کدام یک از نام ـ 10

 نانوشته، خوانی ةهم نام  نانموده، دانی  صّةهم ق

 گردد؟ در بیت زیر، به کدام واژه برمی« وی»ـ  11

 «ز پیدایی است پنهان ویحق اندر    جهان جمله فروغ روی حق دان » 

 ( پیدایی۴  ( جهان۳   ( روی حق۲   ( فروغ۱ 

 دو جملۀ زیراز عبداهلل انصاری با کدام بیت از شعر نظامی ارتباط معنایی دارند؟ ـ  12

 .و پیغام او مفتاح فتوح است ه نام آن خدایی که نام او راحت روح استب 

 

ازکدام بیت دریافت می « جهان،جمله فروغ روی حق دان /حق اندر وی ز پیدایی است پنهان»مفهوم بیت ـ  13

  شود؟

 نیست بیش غبــــاری خاکم ازکف                گاهــــالم دستـــع آرزوهای دو(۱

 ری بیش نیستخندوا گلستان، کاین                ارت می کندـــاش (می رود صبح و۲

 با خــدا کو حقیقی عشــــق ولی                 (سراسر جمله عالم پر ز عشق است۳

 صحــرا تو بینم بنگرم صحـــرا به                مـبین ا توـــدری ا بنگرمــ(به دری۴

 

 ؟ندارد بیت کدام گزینه با بیت زیر نزدیکی معناییـ  41

 «ست پنهاناحق اندر وی ز پیدایی    جهان جمله فروغ روی حق دان »

 اهل صالسته جان یافت، اوست ک کسی که قامت  دل دید، اوست اهل خرد ۀ ( کسی که چهر۱ 

 ت ــه با تو رویاروســو آیینـــکه او نشسته چ  رد جهان ــــ( برای دیدن رویش مگرد گ۲ 

 اولی االبصار )صاحبان بینایی(ی است یا ــدر تجلّ  وارــــرده از در و دی، بی پــــ ارــ( ی۳ 

 ز همـــان نیــــــدا و پنهـــــگفتمت پی   روغ روی اوست ـــــ( هر دو عالم یک ف۴

 

 وجود دارد؟« زورگویی»و « ستمگری »نای ه ای به معدر کدام بیت واژـ  15

 د سایه پرور طرف کاله توــخورشی  ن خاک راه تو ــ( ای خونبهای نافه ی چی۱ 

  تا کی کند سیاهی چندین درازدستی  دا را زلفت شکست ما راـسلطان من خ( ۲ 

 راب زدهـی مفلس ش،اکه ای خمارکش  ( سالم کردم و با من به روی خندان گفت ۳ 

 اب زدهــهزار صف ز دعاهای مستج  ( بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم ۴ 
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 چیست ؟ « آن جا قدمم رسان که خواهی » ـ مفهوم مصراع  16

  ( خدایا ، مرا به هر مقامی که می خواهی برسان .  ۱

 ( خدایا ، گام های مرا استوار کن .  ۲

  ( خدایا ، مرا به پیشگاه خود بپذیر . ۳

 ( خدایا ، مرا به آن جایگاهی که دلم می خواهد برسان .  ۴

 قرابت معنایی بیشتری دارد ؟« ای یاد تو مونس روانم / جز نام تو نیست بر زبانم»یت ب کدام گزینه با ـ 17

 تویی  ( جهان را بلندی و پستی تویی / ندانم چه ای هر چه هستی۱ 

 س نبست عصیان درِ زرق بر ک هولیکن خداوند باال و پست / ب ( ۲

 کس نبود روا  اجت روا / با تو یاد هیچحفضل تو  ای خدا ( ای ۳

 غمچ گر هزاران دام باشد هر قدم / چون تو با مایی نباشد هی (  ۴

قرابت معنایی بیشتری  «ای نام تو، بهترین سرآغاز / بی نام تو، نامه کی کنم باز؟»  بیت کدام گزینه با بیت ـ  18

 ؟دارد

 ست / که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشتممن  ( مکن به نامه سیاهی مالمت۱ 

 ها / وی طلعت روی تو، زینت ده عنوان ها نکوی تو، سردفتر دیوان( این نام ۲

 بینم /چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود نامه تر از خود کسی نمی ( سیاه۳ 

 ( ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم / با ما منشین اگر نه بدنام شوی۴ 

 در کدام گزینه سجع وجود دارد؟ـ  19

 ده و مگذار ما را به که و مه.ای خود ضی( چشم ما را ۱ 

 سازد. ( هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی۲ 

 توانم بود، که دیدن بزرگی ات را چشم کوچک من بسنده نیست. ( از تو در شگفت هم نمی۳ 

 های عاشق بیا، تا جهان را تالوت کنیم. ( با چشم۴ 

 

 یگر آثار تفاوت دارد ؟ ـ نوع قالب نوشتاری کدام اثر با د20

 ( مخزن االسرار ۴  ( گلشن راز  ۳             ( خسرو و شیرین  ۲  ( الهی نامه  ۱

 

 ـ  نادرست های امالیی را بیابید و درست هر یک را بنویسید . 21

 انصاری  سراغاز ـ اثاث هستی ـ کوته ـ قصّه ـ عنایت الهی ـ قدم ـ ضلمت ـ توفیق ـ خاجه عبداهللمونس ـ       
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 : واژه های درس  

   : همدم     مونس    کتاب نامه :     شروع سرآغاز : 

 : تمام موجودات هر چه هستند            ،آسان کنندۀ کاره: مشکل گشاکارگشا    : روح  روان

 زورگویی ،ستمگری  درازدستی :   : پایه ها  اساس   : آفریننده  هست کن

  ، نور: روشناییفروغ     : تاریکی  ظلمت   لطف  ،: توجّه  عنایت

 : خدایا  الهی   موفّقیّت  ، کامیابی:  توفیق   یاور ،: یاریگر  ویزادست

 : گام ، پا قدم     : درگاه    در   اه   مخقّف کوت:  هکوتَ

 : همه ، سراسر جمله   : آخرت   آن جهان : فعل کنایی به معنی یاری کن دست گیر

    : در  اندر

 

 واژه های تکمیلی :

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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 1درس  

 ـ چند اثر از قیصرامین پور معرفی کنید . 1

 * قیصر امین پور همچون شهریار، رشتة پزشکی را رها کرد و به ادبیّات روی آورد . 

 

 

 شیخ محمود شبستری کیست و معروف ترین اثرش چیست ؟ـ  2

 

 

 در بیت زیر ، شبنم چه آرزویی دارد ؟ ـ  3

 گفت : می خواهم آفتاب شوم   شبنم از روی برگ گل برخاست  

 

 

 از دلتنگی چیست ؟منظور غنچه ـ در بیت زیر،  4

 مثل لبخند باز خواهم شد  غنچه هم گفت گرچه دلتنگم  

 

 

 باشد ؟ زیر، می تواند آرزوی کدام پرنده ـ هریک از بیت های  5

 روز و شب زائر حرم باشیم   ـ توی گلدسته های یک گنبد  

 وم ــــباز پیغمبر بهـــار ش   ـ تا افق های دور کوچ کنم  

 گلستان ) اثر سعدی ( را بنویسید.  ـ قالب و نوع نثر 6

 

 

 ـ چه کسانی و با چه آثاری از گلستان سعدی تقلید کرده اند؟  7

 

 

 باب دارد . ..................................... و یک مقدمه ) دیباچه(ـ گلستان  8
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 ـ گلستان چند باب دارد ؟  باب های گلستان را نام ببرید .  9

 

 

 کنید .  بازگردانیـ عبارت های زیر را  10

 ( همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته . 1 

 

 ( از اینان یکی سربرنمی دارد که دوگانه ای بگزارد . 2 

 

 پ ( جان پدر ! تو نیز اگر بخفتی ، بِه از آن که در پوستین خلق افتی.  

 

 جمله زیبا بنویسید. سهـ جمله را تعریف کنید .  11

  

 

 (یدا بنویسید. ) زیر جمله ها خط بکشهای موارد زیر ر ـ تعداد جمله 12

 گرم راز و نیاز خواهم شد           ـ با نسیم بهــار و بلبل بـاغ 

 ـ شبی در خدمت پدرنشسته بودم و همه شب دیده برهم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. 

 .کنمپادشاهی پارسایی را دید و گفت: هیچت از ما یاد آید؟ گفت: بله، وقتی خدا را فراموش میـ 

 استفاده می شود. ....... ........................ـ هنگام سخن گفتن یا نوشتن ، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از  13

 

 چه واژه هایی هستند ؟ پنج مثال بزنید . « هم آوا » ـ  واژه های  14

 

 

 

 ـ آرایۀ تشخیص چیست ؟ مثال بزنید .  15
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 ت های زیر ، آرایۀ تشخیص ) جان بخشی ( دارد ؟ چرا ؟ ـ کدام واژه در هر یک از بی 16

 که عشق روی گل با ما چها کرد   ـ سحر بلبل حکایت با صبا کرد   

 سبزه پیاده می رو د غنچه سوار می رسد   مولوی  باغ سالم می کند سرو قیام می کند ـ 

 دست در گردن حس می انداخت  سهرابآمد ، ـ گاه تنهایی ، صورتش را به پس پنجره می چسبانید . / شوق می 

 

 در چه قالبی سروده شده است ؟ شکل قافیۀ آن را بکشید .« زنگ آفرینش » ـ شعر17

 

 

 ـ کدام اثر ، از آثارقیصرامین پور نیست ؟  18

( مثل چشمه  ۴     ( در کوچه ی آفتاب  ۳  ( تنفس صبح  ۲  ( لحظه های دلتنگی  ۱

 مثل رود 

 وجه شبه چیست ؟« هم گفت گرچه دلتنگم / مثل لبخند ، باز خواهم شد غنچه »دربیت :  ـ 19

 ( دلتنگی۴                      ( شادمانی۳               ( باز شدن۲                ( خندیدن۱

 ـ بیت زیر بیانگر آرزوی کیست ؟  20

 تا ابد سبزسبز خواهم ماند  گفت : باغی بزرگ خواهم شد  

 (بهار ۴     ( جنگل ۳     دانه (   ۲                      شبنم ( ۱ 

 کدام گروه کلمات هم آوا نیستند؟ـ  21

 (خوار، خار۴                     (غرق، غرقه۳                ( قریب، غریب۲                         ( سبا، صبا۱

 یعنی :« در پوستین کسی افتادن »  ـ 22

     ( از کسی بدگویی کردن۲                         راخوردن( فریب کسی ۱

 ( درباره کسی به طمع افتادن۴              ( در کار کسی کنجکاوی کردن۳
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 یعنی:« افتادن درپوستین خلق»ـ  23

 دن برسرمردمفریادکشی(۴        گرفتن را نادیده مردم(۳       کردن غیبت(۲         بامردم درگیرشدن(۱

 کدام واژه نادرست معنا شده است؟ـ  24

 ( خفته : خوابیده۴            ناگهانی در شب ةحمل :( شبخیز۳        ( طایفه: تیره۲    ( مصحف : کتاب آسمانی ۱

 درکدام گزینه آمده است؟ به ترتیب«طفولیت ، مصحف ، دمتعبّ » معنی واژه هایـ  25

 ،کودکی دعا ،کتاب کننده عبادت(۲                      خردسالی ،قرآن (شکرگزار،۱

  ، نوزادی ، قرآن کننده عبادت(۴              ،کودکی انلجنمفاتیح ا (شکرگزار،۳

 

 دارند؟ معنایی چه ترتیب زیر،به متن شدة مشخص های ـ بخش 26

 دیده شب همه و بودم نشسته علیه رحمةاهللپدر، درخدمت شبی. بودم شب خیز و دمتعبّ،  طفولیت درایام»

دوگانه از اینان یکی سر برنمی دارد که »ای گرد ما خفته. پدر را گفتم:  طایفهگرفته و عزیزدر بر مصحف و نبسته برهم

 «.ای بگزارد

 ( نوجوانی، نمازخوان، رحمت خداوند بر او باد، قرآن کریم، جمعیت، نمازی بخواند۱

 ی قرآن بخواند دین، دو سوره رحمت کرد، کتاب آسمانی، بی( خردسالی، شکرگزار، خداوند او را ۲ 

 رحمت خداوند بر او باد، کتاب آسمانی، گروه، نمازی دورکعتی بخواند، کننده  ( کودکی، عبادت۳ 

 ی قرآن بخواند دین، دو سوره ( نوجوانی، متفکر، خداوند او را رحمت کرد، قرآن کریم، بی۴ 

 تشخیص به کار نرفته است ؟  ـ در کدام مصراع ، آرایۀ 27

 ( تا افق های دور کوچ کنم ۲   و گفت ـــکوچک پرست (  جوجة ۱

 زنجره زد  که ( زنگ تفریح را۴   ( شبنم از روی برگ گل برخاست ۳

 دارد؟ن« شخصیت بخشی »کدام بیت ـ  28

 دــی ای دماونـــد گیتـــای گنب           دـد پای در بنـــو سپیــــای دی ( ۱ 

 وانیـچه خوش می گفت مرغ نغمه خ           انیــــار بوستـــسحر در شاخس( ۲ 

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار      برگ درختان سبز در نظر هوشیــار ( ۳ 

 رـمرا ز خویش بگیر و مرا ز خویش بب      بیا مرا ببر ای عشق با خودت به سفر( ۴ 

  ؟ادبی در بیت زیر وجود ندارد  کدام آرایۀـ  29

 گفت می خواهم آفتاب شوم               گل برخاستبرگ شبنم از روی            

      ( مراعات نظیر۴     تضاد (۳               ( تشخیص۲                          ( تشبیه۱ 
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 می کند؟کدام گزینه ترتیب باب های گلستان را به درستی بیان ـ  30

 ( در عشق و جوانی، در فواید خاموشی، در تاثیر تربیت، در ضعف و پیری۱ 

 ( در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تاثیر تربیت ۲ 

 ( در عشق و جوانی، در فواید خاموشی، در ضعف و پیری در تاثیر تربیت۳

 ( در فواید خاموشی، در ضعف و پیری، در تاثیر تربیت، در عشق و جوانی۴ 

 تعداد جمالت کدام گزینه بیشتر است ؟ـ  31

 مـار هم باشیـــشد کن کاش می د : ــوتران گفتنــ( جوجه های کب۱

 ومـار شــــــکاش با باد رهسپ و گفت : ـــکوچک پرست ـة( جوج۲

 دـاز خواهم شــــمثل لبخند ، ب ه هم گفت : گرچه دلتنگم ــ( غنچ۳

 مـارغ از سنگ بچه ها باشــــف  خواهم  ( جوجه گنجشک گفت :می۴

 قطعه شعر زیر از شاملو  چند جمله دارد؟ ـ  32

ة کشیم / و به لطم عصب می ؟ / پاسخی کو؟ / به انتظار پاسخیگوییم و در چه کاریم ایم و کجاییم؟ / چه می که»

 « می شکنیم. پژواکی/ کوه وار / در هم 

 هشت( ۴هفت               ( ۳                ( شش۲          ( پنج۱

 متن زیر، به ترتیب چه نقش دستوری ای دارند؟ ةهای مشخص شد هر یک از واژهـ  33

 «نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی. تو،جان پدرگفت، »               

  مفعول –( نهاد ۴   نهاد –( منادا ۳   مفعول –( منادا ۲  نهاد –( نهاد ۱ 

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد ؟ـ  34

 اب شومـــــخواهم آفت می: گفت   م از روی برگ گل برخواست ـ( شبن۱

 ا شومــارغ از سنگ بچه هـــــف  خواهم  ( جوجه گنجشک گفت : می۲

 ار شومـــــــاز پیغمبر بهـــــب  وچ کنم ـــق های دور ، کـــ( تا اف۳

 ا شدــدر کالس غوغ  از همـــــب  ریح را که زنجره زد ـــــ( زنگ تف۴

 

 ؟ هم خانواده نیست« د متعبّ» کدام گزینه با ـ  35

 ( معبود۴             ( عبادت۳                       ( معابد۲                        ( تبعید۱
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 های امالیی کدام بیت متفاوت است؟ ستیـ از نظر نادر 36 

 تا ابد سبز سبز خواهم ماند /( گفت: باغی بزرگ خواهم شد۱ 

 ( توی گلدسته های یک گنبد / روز و شب زائر هرم باشم۲ 

 بچه ها باشمخواهم / فارق از سنگ  ( جوجه گنجشک گفت: می۳ 

 خواهم آفتاب شوم ( شبنم از روی برگ گل برخواست/ گفت: می۴ 

 ـ  نادرست های امالیی را بیابید و درست هر یک را بنویسید .  37

ـ مُسحف کریم ـ طایفه ـفروق ـ روی حق ـ اندرز ـ  ـ  ایّام طفولیّت ـ متعبّد و پرهیزکار  نماز گذاردن  قفلت و بی خبری 

پیغمبر ـ غوغا ـ ظلمت ـ انشاء ـ برخواست ـ ذرّه ذرّه ـ غلتید ـ تا ابد ـ فارق و آسوده ـ افق های دورـ زائر هَرَم ـ 

 ـ قیصر امین پورمطرح ـ قریب و نزدیک ـ غریب و ناآشنا ـ طناب ـ ضرب لمثل ـ سطر دوم بهار ـ 

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

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

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

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

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

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

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

 

رسی دیگر هم انتخاب شوند و در آزمون هم پرسیده ) این واژه ها می توانند از کتاب های دواژه های امالیی دیگر : 

 شود. (

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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 :  1درس یواژه ها

 سیرسیرک  ،: نوعی حشره  زَنجِره  : گرداگرد یک مکان مقدّس حَرَم دیدار کننده  ،: زیارت کننده  زائِر

  ، راحت: آسوده  فارِغ ازدحام  و شور ،: هیاهو  غوغا     مشغول شدن به آن کارگرم کاری شدن : 

 ، شب زنده دار: عبادت کننده  مُتَعبّد ردسالیخُ ،کودکی :  طُفولیّت                                                            : آرزو کام

  : بیدار نمی شود  دارد سربرنمی   : رحمت خدا براو باد رحمه اهلل علیه    : قرآن  مُصحَف

  : انگار  گویی   ناآگاهی، : بی خبری  غِفلت   : نماز صبح  دوگانه

    نصیحت ،: پند اندرز    :می خوابیدی بِخُفتی

   بد او را گفتن ،: غیبت کردن  درپوستین کسی افتادن

 : چشم  دیده     : بهتر هبِ جماعتی از مردم ،گروه  ،: قوم  طایفه

 : نزدیک ، حدودقریب     همیشگی  ،جاودان  ،: زمانی که آن را نهایت نباشد  ابد
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 ـ پدیدآورندة هر یک از آثار زیر را بنویسید .  1

    :  بوستان                                               کویر: 

 به هوای گل سرخ:                           باغچۀ توی گلدان : 

 ـ تشبیه را با مثال توضیح دهید .  2

 

 

 ـ پایه های تشبیه را در مثال های زیر نشان دهید .  4

 به نرمـــی بر سر کارون همی رفت   بلم آرام چـــــون قــــویی سبکبال

   سرشار چون دریـــا  به من ده دلی   کویــــرم دستم از هر چیز خالی است 

 بسی رفت بـــرف و به جا ماند کوه   وه ـــستمگر چو برف و ستمکش چو ک

 ـ تشبیه چه تأثیری درکالم دارد ؟  5

 

 ـ در میان ترکیبات زیر، کدام ترکیبات ، تشبیه )اضافۀ تشبیهی ( می سازند؟  6

چشمة معرفت  ـ آب های زالل فهم و دانایی ـ آفرینش الهی ـ کالس آفرینش ـ روح مذاب امید و زندگی ـ دهان خشک      

 زمین 

 

 از متن درس چهار تشبیه و چهار تشخیص پیدا کنید و بنویسید . ـ  7

 

 

 

 انواع جمله را از نظر مفهوم بنویسید و برای هر کدام مثالی بیاورید .ـ 8
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 ویژگی واژه های هم خانواده را بنویسید.  دوـ  9

 

 

 ـ با توجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  10

 ازـــدست ب یــــــز رحمت نگردد ته  ازـــــهای نی ی دستــــبرآرد ته

 ،وازـــــــا تا به درگاه مسکین نـــــبی  ازــــهمه طاعت آرند و مسکین نی

 نتوان نشست ،که بی برگ از این بیش  ه برآریم دستــــاخ برهنــچو ش

 یست ؟ ک«  مسکین نواز» الف( منظور از 

 تشبیه بیت سوم را مشخص کنید .ب( 

 چیست ؟« برهنه » و «  بی برگ» پ ( منظور شاعر از 

 است ؟ کدام صفت خداوند  یانگراین شعر، بت ( 

 ث( فعل های بیت نخست را بیابید.

 در چه قالبی است ؟ دارد ؟ بابچند  بوستان سعدیـ  11

 ( دبیابید . ) مانند : خشکش زد : تعجب کر« کژال » ـ چند کنایه از متن  12

 

 

 بررسی کنید. نمونۀ دیگر بیابید . از دیدگاه حواس پنج گانه را « نفس تلخ گرگ » ـ ترکیب  13

 صدای نازک ـ 

 نماد چیست ؟« سنگ » ،«  اش سنگ های بیابان را می خراشید صدای نازک گریه» ـ در جملۀ 14

 برای هر یک از واژه های زیر، سه هم خانواده بنویسید.  ـ 15

       مزرعه :        لطیف :     

 

 کدام گزینه از آثار دکتر شریعتی نیست ؟ـ  16 

 ( اسالم شناسی۴            ( تنفس صبح۳                ( کویر ۲             ( فاطمه فاطمه است۱
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درختان سرسبز باغ ، شاخه های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا :» ادبی در عبارت  ۀکدام آرایـ  17

 شود؟ دیده می« کردند می

 ( کنایه۴                          ( تضاد ۳                  ( تشبیه۲                   جان بخشی ( ۱

 ندارد؟ ادبی وجودۀدرعبارت زیر کدام آرای ـ18

 «گفتند.ت ها درگوش نسیم،آمین می نوجوانان امیدوار ذرّ و ها وکودکان پرنشاط گل بوته درختان دعا می کردند»

 نظیر مراعات(۴                        سجع(۳           تشخیص(۲                       (تشبیه۱

 دارد؟« کنایه»زینه کدام گـ  19

 .ال خراشیدژوست بر تن کپگرگ، ۀ ( صدای زوز۱ 

 .داد ای دست هایش را در هوا تکان می هاک مثل برّن( رو۳ 

 می کشید، به دندان گرفت. روناک را که جیغة ( گرگ قنداق۳ 

 ال را به خودش برگرداند.ژ( دشت صدای ک۴ 

 زیر نادرست است؟ شعرة کدام گزینه دربارـ  20

 هر چند که هست جرم و عصیان ما را   ان ما را ــب مکن از لطف پریشریا  

 اج به غیر خود مگردان ما راــــمحت   اجیم ـی بوده و ما محتــذات تو غن

 خبری دارد. ة( جمل۴             عاطفی ندارد. ة( جمل۳          جمله ندارد.شبه ( ۲     پرسشی ندارد. ةجمل( ۱        

 عاطفی ) ! ( مناسب نیست ؟  پایان کدام گزینه ، عالمت جملۀ ـ در 21

 (  پیروز باشید ! ۲  ( زنگ گل های بهاری را دوست دارم ! ۱

 ( درود بر خداوند جهان آفرین !۴  ( دیو چو بیرون رود فرشته درآید ! ۳

 نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ـ  22

     ( ای هست کن اساس هستی۲                              ( از ظلمت خود رهایی ام ده۱

 نور خود آشنایی ام ده ( با۴                            ( آنجا قدمم رسان که خواهی۳

 ـ در کدام گروه هم خانواده ها ، غلط وجود دارد ؟ 23

 ( امان ـ امین ـ امنیّت ـ ایمان ۲   ( تحمّل ـ محموله  ـ  حامل ـ احتمال ۱

 ( منظّم ـ ناظم ـ منظومه ـ تنظیم ۴   ( شباهت ـ تشبیه ـ اشباح ـ مشابه ۳

 کدام گروه هم خانواده نیستند؟ ـ 24

 (شعر، شاعر، شعور۴       ل(علل، متعال،تعل۳ّ          ( تحلیل، حالل، محلول۲          ( اعجاز، معجزه، عجز۱
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 ـ کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی ندارد ؟ 25

 تری است، معرفت کردگارفدهر ورقش  /وشیار بز در نظر هبرگ درختان س

 نقاب  در باز و صدهزارجلوه گر ای /( ای خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب ۱

 است طور عالم همه بینی که بگشای دیده/  است مستور ما ز اگردوست ماست، از عیب( ۲

 این مهجوراست چه در خرقة که گردد فاش/  روزی بیفتد اسرار ز اگرپرده وای( ۳

 استلم نورعاماست / باز کن تا که ببینم همه ۀ پندار که در دید ۀردپ( یا رب، این ۴

 کدام گزینه با دیگر گزینه ها تفاوت دارد ؟در « خویش » معنی واژة ـ  26

 را یش بداند کم و ــــد بــببین  را ویشــخ ۀ( که تا هر کس انداز۱

 شخوی ار ـــبه از بازگشتن ز گفت  ویشـــ( زدن مرد را تیغ بر تار خ۲

 گردند ویشـــخ همه بیگانگانش  چو دولت خواهد آمد بنده ای را( ۳

 ویش ریشــخ ۀدلش گردد از کرد   پیشکسی کو خرد را ندارد ز ( ۴

 شوند؟ زیر به ترتیب با کدام واژه کامل میهای  بیتـ  27

 

 آفتاب / آفتاب از هر دو کی دارد حجاب؟ ........شاخ خشک و تر  الف ( 

 .........ز نالیدنش تا به مردن . ب( کهنسالی آمد به نزد طبیب /  

 قریب –( غریب ۴   غریب -ریبق( ۳   غریب -( غریب ۲           قریب  –( قریب ۱

 متن زیر چند نادرستی امالیی دارد ؟ ـ 28

 

، حق شناسی و ادب داب دان که به کودکان خویشعامانند مادری مهربان و  از صحرا باز می گشتم و نسیم»                 

و من به  وداع با من خم کرده بود  احترام و ةوته های نوزاد خیش را به نشانب می آموزد، سرهای نهال های جوان و

 «خالق اینها می اندیشیدم . 

 سه( ۴   دو ( ۳   یک (  ۲            صفر( ۱
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 نادرست های امالیی را بیابید و درست هر یک را بنویسید.  ـ29

ذُالل ـ نِشات ـ عظمت و جاذبة خالق  روح ـ اِعجاز ـ غرقة شکوه و  ـطبیعت خستگی ناپزیر ـ  هیجان ـ غرق فهمیدن 

ـ سبزه  و خشنودی ـ ساقه های ذرّت  ـ غرورو مزرعه باغ و صحرا لطیف ـ پاهای برحنه ـ ـ   ـ لمس کردن ـ مذاب

تهی دست ـ  مهربان و آداب دان ـعامین گفتن ـ نهال و بوته ـ رگ های خشکیده ـ های معصوم ـ رفیق و خیشاوند ـ 

نداقه ـ صخره ـ صدای زوزه ـ شهر قُروه ـ ق// بغل ـ قلقلک ـ  ـ وداع  ـ لهن و آهنگ ین نوازتاعت و عبادت ـ مسک

و فریاد ـ مویه و زاری ـ قَلتاندن ـ معطّل و بیکار ـ خرناسه ـ حلقه ـ نفس داغ گرگ ـ هق هق ـ از  قتیغة داس ـ جی

 ـ ساغ و بازو ـ لحظه  جا برخواست ـ زل  زدن ـ اندوه ـ طفل

ای امالیی دیگر: واژه ه 

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

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

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

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

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

  2واژه های درس  

 : معجزه ـ شگفتی  اِعجاز    : بزرگی  شُکوه    : بزرگی  جاَلل

 : شناخت  معرفت   : دلنشین ـ زیبا  دل انگیز   : ذوب شده  مذاب

     : کاشته شده شتهکِ    : جوان بُرنا 

 ! بپذیر! اجابت کنبرآور!  به معنیکلمه ای است که پس از دعا گویند، آمین : 
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 باشد یا از کنار باغی بگذرد ای که به باغ راه داشتهکوچه: کوچه باغ

  : قدیمی  دیرینه .به علت کسب موفقیت، احترام و غیره احساس سربلندی و شادمانی:  غرور 

   آشنا به آداب و رسوم، دانندۀ آداب: آداب دان  فقیر و بی چیز:  تهی دست  خالی :  تهی

 : کنایه از خداوند  مسکین نواز       : درمانده و بی چیز  مسکین برآوردن : باال بردن (  : باال ببریم ) برآریم

 دورپیچ کودک، ملحفهقنداقه :         ی (کرد: فرزند ) به زبان رولَه  سامان  ،توشه  ، قسمتی از گیاه:  برگ

 گریه ،: ناله و زاری مویه                     آیدشخص خوابیده بیرون  : صدایی که درخواب از گلویخُرناسِه 

 : تالشتَقَلّا                )فَرانسوی(:  نوعی کفش الستیکی گالِش           بال تکلیف ، : بیکارمُعَطّل 

 : فرصت مجال        : قدرت  قوّه   : صدای گریه هق هق

 : ابزاری برای شخم زدن زمین با گاو  خیش  : بیان کردن تقریر   خیره شدنل زدن :زُ 

   «(سعدی».  چنان شرم دار از خداوند خویش / که شرمت ز بیگانگان است و خویش /) خویش : آشنا  /  خویش : خود  

 ) روناک : روز روشن   /     کژال : دختر زیبا و رعنا و چشم عسلی   /    هه ژار : فقیر و بدبخت   ( 

 واژه های تکمیلی :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


