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 72/7/69تاریخ :     آموزش و پرورش استان قم                                                 نام و نام خانوادگی :

 دقیقه 54مدت :           آموزش و پرورش ناحیه یک قم                 تم.........شهکالس : 

 منره :         6964-6969 - امتحانات نوبت دوم                                                     آمار :

 اتـــــــــــــــــــــــــادبی آزمون درس :                         آقای باباحسینی  :دبیر 

    2                                                                                                                                                                                .معنی لغات زیر را بنویسید   - 1
 :                                  اهریمن                            :                         واقف:                                        خامه:                                       مسرور    

 :                                           دغل                                                   :مظاهر         :                                عطا                      :                استعمال   

  5                                                                                                                                                                 مفهوم عبارت های زیر را بنویسید. - 2   

 که از  غفلت نماند در سرم خواب        بیفشان از وضو بر رویم آن آب       الف(    

 خسرو بی لشکر و یاور تشنهبود آن            آن روز که در دشت بال  و افسوس از آهب(    

 

 او را که نبود اهل نماز  ردبُ   باد آز                   ،باد خشم و باد شهوت ج(    

 ؟!چه عزیزی که نکردی با من        کنم از جیب نظر تا دامن                  د(    

      .ه ( ما ابتدای خویش فراموش نکرده ایم که ما این بودیم    

 چند  در آستین داشت و در عقیدتش خلل بود . مردی درمی  و(    

 2                                                                                                                                                                زیر را کامل کنید. تاریخ ادبیاتجدول  - 3   

  2                                                                                                                     در گروه های اسمی زیر  هسته و انواع  وابسته را مشخص کنید .    - 4  

 ج( کجای زمین از تو عاشق تر است ؟                            !ب ( چه حیرت شور انگیزی                      الف ( تو آن درخت گردوی کهن سالی .    

 

 2                             نهد تاج بختبر سر هیکی را ب -ب                 .فعل من بر دین من باشد گوا –الف   کنید. مشخص  مقابل اجزای جمله را د ر عبارات  - 5  

 

  2                                                                                                                        . بزنیدخواسته شده زیر یک مثال آرایه های ادبی برای  هر یک از -6  

 : واج آرایی-ب                                                                                             جان بخشی : –الف    

 جناس : –د                                                                                                         تشبیه :  –ج     

                                           1                                                                                                                                                              شکفت .     لشل از گُالف ( گُ     عبارات زیر کنایه از چیست؟ -7  
 ( از گفته او مپیچ سر را  . ج                                                                        . انگشت به دندان می گزیم(  ب  1

 .را بی غلط تلفظ کند شد ( تا آن گاه که بتواند فلسطین   

 2                                                                                                                                                     به طور کامل توضیح دهید . «مثنوی »در مورد -8  

                                                                                                                                      

 2                                                                                                                                                                                   :به موارد زیر پاسخ دهید  -9 

 ..............    ......: ......   وحدت  هکلم مترادف( ب     ..........................:  حاجت  .................................: بعثت  کلمات برای" هم خانواده"یک الف(     

                                                                         ..............: ....... مسرورکلمه  متضاده (  ...... ...........: .............. فضایلکلمه  مفرد.................. د ( ........: ......  عقلکلمه  جمعج (    

                                                  «تو تقویم  زمانی یا محمد                      تو برگ بردگانی یا محمد   »  در بیت   قافیه و ردیف و(    

  سلمان  هراتی  محمود درویش  نام

 بهارستان  مثنوی معنوی  حکایت زمستان اثر

  معاصر    معاصر قرن


