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 .واژه هاي زير را در يك بند به كار ببريد - 1

  )نوجوان ، عالقه ، احساس ، محبت(

  

  

  

  

  

 .براي واژه هاي عنوان شده يك شبكه ي معنايي بنويسيد - 2

 :گل

  

  

  :فداكاري

  

  

 

  .زيبايي هاي آن يك بند بنويسيد ي هاي آفرينش وتباره ي شگفدر - 3

  

  

  

  

 

 

توضيح  آن را براي شخص ديگري نباشد ووقتي در متن مطالبي بيايد كه از نويسنه ي اصلي «عبارت  - 4

 ؟بيانگر كدام عالمت نگارشي است» از اين عالمت استفاده مي كنند ،آورده باشد

  )  () د                 ]  [) ج                 ،) ب                 ؟) الف

 

 .باز نويسي كنيد را بيت داده شده ،با توجه به ترتيب اجزاي جمله - 5

  گزارشكر انعام تو هرگز نكند شكر          عدد بيرون است نعمتت بار خدايا ز

 



 ؟هم خانواده نيست» عمل«كدام گزينه با واژه  - 6

  معمول) د                 اعالم) ج                 اعمال) ب                 عامل) الف

 

  .بنويسيد» ستاره«باره ي يك جمله ي زيبا وادبي در ،آرايه ي تشبيهبا استفاده از  - 7

  

  

  

  

  

 

كدام يك از آرايه هاي ادبي سمت چپ در جمالت سمت راست به كار رفته است؟ نام آن را در داخل  - 8

 .پرانتز بنويسيد

 تشبيه                )                          (جنگل با چهره اي اخم آلود به باد گفت 

 تضاد                 )                     (بر صدر نشيند  ر بيند وهنرمند هرجا رود قد

 تشخيص                             )                           ( صورتش چون ماه زيبا بود

  سجع            )                          (مرگ را دشمن  دوست مي دارم و زندگي را

 

 ؟در عبارت زير چه آرايه اي وجود ندارد - 9

 .)) يش داده اندبه نحو احسن آرا نثر آنها حقايق اسالمي را با جامه ي زيباي شعر و(( 

  تشبيه) د                  جان بخشي) ج                 مراعات نظير )ب                 سجع) الف

 

 ؟در بيت داده شده چه آرايه اي به كار رفته است -10

 خداوند گار ؟ يادقمري چه خواند بلبل و             برگي كه هست ياد خدا مي كند هر گل و

  قصيده) د                 تشخيص) ج                 تلميح) ب                 سجع) الف

 

ن كدام ، اولين كلمه ي آتيب اجزاي جمله باز نويسي كنيمزير را با توجه به تر هرگاه بخواهيم مصراع -11

 ؟بود واژه خواهد

 ))به دانش شود مرد پرهيز گار((

  انشد) د                 مرد) ج                 گارپرهيز ) ب                 شود) الف

 

  .بنويسيد   نوع رابطه ي كلمات را -12

  حرير........................  سرير      ابر.................... ميغ 

  

  منجي....................... .... ناجي    معصيت........................  ثواب



  .درباره ي يكي از موضوعات زير انشا بنويسيد -13

  دانستن قدر وقت) الف

  زمستان و زيبايي هاي آن) ب


