ردیف
الف

نمونه سواالت ادبیات
ابیات وعبارت های زیر رابه نثرروان بنویسید.
)1برگ درختان سبز درنظرهوشیار

هرورقش دفتری است معرفت کردگار

0/25

)3الهی دلی ده که درکارتوجان بازیم
)4فتاد ازپای کرد از عجز فریاد
)5این زندگی حالل کسانی که همچو سرو

ز شاخی مادرش آواز در داد
آزاد زیست کرده وآزاد می روند

)6یارب توازوی خشنود باش ودرجتش درجه اولیا گردان

پ

1
0/75

)2ازاینان یکی سربرنمی دارد که دوگانه ای بگزارد

ب

بارم

1
1
0/75

)7این درختانند همچون خاکیان

0/25

)8آسمان مثل یک تبسم شد

0/25

)9روی دستم کله می کشید

0/25

)10زوحشت سست شد برجای ناگاه

0/5
2

واژه های مشخص شده را معنی کنید.
)1درایام طفولیت متعبد وشب خیز بودم.

)5فارغ از سنگ بچه ها باشم

)2اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید.

)6هم توبه عنایت الهی

)3عطش مطالعه در وجودش زنده شد

)7زنگ تفریح را که زنجره زد

)4شب توی قهوه خانه ای بیتوته کردیم

)8دعای مادر درحق من مستجاب شد

 )1مشبه ومشبه به را در جمله زیر مشخص کنید.

0/5

فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند.
 )2استاد دانشگاه و شاعر معاصر که تنفس صبح یکی از آثار اوست؟

0/5

 )3دراین مصرع ((باز چشم جوانه ای واشد)) چه آرایه ای به کار رفته است؟

0/5

 (()4در پوستین خلق افتادن)) کنایه از چیست؟

0/5

 )5درجمله زیر نقش های دستوری مانند (نهاد -مفعول -متمم -فعل) را مشخص کنید.

1

باران نوبهاری هوای سحرگاه راسردترازهمیشه کرده است
ت

 -1چرامی گویند :وقت ازطال گران بهاتراست؟

0/5

 -2منظورشبنم ازجمله "میخواهم آفتاب شوم"چیست؟

0/5

 -3مثنوی معنوی سروده شاعروعارف بزرگ ایران.........................است.

0/5

 -4مفهوم این جمله چیست؟

0/5

"آینده باحرف ساخته نمیشود"
 -5به نظر شما چرا بزرگ ترها از دوره نوجوانی وجوانی خود معموال با حسرت وآه یاد می کنند؟

0/5

 -6این جمله"ای تن رنج از بهر خدای بکش"به چه معناست؟

0/5

ث

 -1باتوجه به بیت"تو را پرواز بس زود است ودشوار
 -2درباره بیت "به دریا بنگرم دریا تو بینم

ز نوکاران که خواهد کار بسیار"مفهوم بیت چیست؟
به صحرا بنگرم صحرا تو بینم"کدام جمله درست است؟

0/5
0/5

الف)نشانه های وجودخداوند در دریا وصحرا قابل مشاهده است.
ب)نشانه های وجود خداوند درتمام مخلوقات قابل مشاهده است.
 -3در این بیت دلیل سرسبزی بستان چه چیزی ذکر شده است؟
"دانه ها چون در زمین پنهان شوند
 -4دراین بیت"برنامده وگذشته بنیاد مکن

0/75

سرآن سرسبزی بستان شود"
حالی خوش باش وعمر برباد مکن"حالی خوش باش وعمر برباد مکن کنایه

0/5

ازچیست؟
-5دراین عبارت "دانایی ده که از راه نیفتیم بینایی ده تا در چاه نیفتیم دست گیر که دست آویز نداریم جمالت خط کشیده به

1

چه معناست؟
ج

-6کدام واژه به معنی خانه ی چوبین یا فلزی مشبک است که برروی مزاربزرگان دین قرارمی دهند میباشد؟
الف)حرم

ب)گنبد

ج)ضریح

د)صحن

 -7دراین بیت "تا توانی پیش کس مگشای راز" منظور بیت چیست؟
چ

حفظ شعر
گور خانه راز تو چون --------------
گفت پیغمبر ------------------

0/5
0/25
2

آن  ----------زودتر -----------
زود گردد با  -------خویش ---------

