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 نام ونام خانوادگی:

کالس: 

  آموزشگاه:

  طراح سوال:

 نوع آزمون:

 زمان آزمون:
 

 واژه های هم خانواده را در جدول زیر مرتب کنید.

 

 افکار جماعت قطع عمل

        

 گزینه صحیح را انتخاب کرده و عالمت بزنید.

رب گاهی شااعر یاا نویناینده »عبارت  -1 بارای ارار بخدایدی بیداترب زیبااتر  ااختد و  ااده تار کاردی م،ااهیم شا

ها ت؟مربوط به کدام یک از گزینه« گوید.از زبای موجودات و اشیا  خد می

  د( مبالغه  کنایهج(   شخصیت بخشیب(   تشبیهالف( 
. به نثر هنتند.همه گزینه-2 ها به جز .........

  د( اخالق ناصری  گلستانج(   دمنهکلیله و ب(   بوستانالف( 
ی تدخیص ا ت؟کدام بیت فاقد آرایه-3

  کـــه عــلی بـــگذر و از مــا مـــــگذر     دســـت در دامــن مـــوال زد در                 الف( 
  یافتـی آفاق شـکافت                     چشــم بیـــدار علـــی خفـــته نـفجــــر تا سـینـه ( ب
  ــربـبـــرد شـــام یـتــیــمان عـــناشنــــاسی کــه بـه تاریکی شب                      می ( ج

  یـی عــــشق ازلــجوشـــش چشـــمه     د(  شب شنــفتـه است مناجــات علی                 
ایم؟ا ت،اده کرده« شخصیت بخدی»از « باغ»با به کار بردی کدام ص،ت برای  -4

  د( پر بار  بیکارج(   سرسبزب(   زیباالف( 
آمده ا ت؟« جای بخدی به اشیاء»ی در کدام گزینه آرایه-5

  باشد او گل نیستب( هر چه  ای درون خود، نشستن استالف( گوشه
 د( گل، یکی دو پیرهن بیشتر از غنچه پاره کرده است. امج( من به راز زندگی اشاره کرده

رب شخصایت»-6 های انناانی یاا ریار انناانی باه صاورت  ر اخ و  ا اح و یاا بحا  و گاهی در یاک نوشاته یاا شا

ریف کدام یک از گزینه«  ردازند.مجادله به گ،ت و گو می زیر ا ت. هایاید ت

  تلمیحد(   مناظرهج(   کنایهب(   تشبیهالف( 
 هر کدام از نمونه های زیر کنایه از چینت؟

1- 
رنچه با دل گرفته گ،ت. ........................................................ ......................................................................... گل یکی دو  یرهد بیدتر ز رنچه  اره کرده ا ت.-2

.........................................................................زندگیب گوشه-3 ای دروی خود ندنتد ا ت. 
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