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تعداد برگ سؤال :

معنی واژگان

 2برگ

2

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.
 -1استعمال توتون و تنباکو  ،در حکم محاربه با امام زمان است.
 -2در دوران جنگ تحمیلی  ،خیل عظیم نوجوانان و جوانان بسیجی شرکت داشتند.
 -3در غزا بر پهلوانی دست یافت.
 -4تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه
« -5محمدالدوره» خونی است که از بعثت پیامبران جوشیده است.
 -6همین که تصمیم گرفتید کاری را انجام دهید ،بالفاصله شروع کنید و تعلل روا مدارید.
 -7در مورد هوش و ذکاوت  ،امیر داستان های بسیار بر سر زبانهاست.
 -8در دولت به رخم بگشادی.
6

معنی ابیات و عبارات

معنی بیت یا عباراتها را بنویسید.
 -9بیفشان از وضو بر رویم آن آب  /که از غفلت نماند در سرم خواب

 -10آه ای لشکریان خیانت و مزدوری ها !  /هر قدر هم که تاریخ درنگ کند  /به زودی ،کودکان سنگ ،ویرانتان خواهند کرد!

 -11با لب خشک و دل سوخته و دیده تر  /غرقه بحر بال بود در آن بر تشنه

 -12به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است  /به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

پاسخنامه سفید داده شود.

پاسخ سؤاالت در روی برگ سؤال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.

صفحه  1 :از 4

دنباله سؤال امتحان درس :ادبیات فارسی

تاریخ امتحان 1397 / 3 / 2 :

نام و نام خانوادگی:

 -7درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کنید.
الف) زبان ،عامل انسجام همه اقوام یک سرزمین است( .

)

ب) نخستین ابزار پیدایش زبان ،ادبیات است( .

)

 -8معنای متفاوت "بر" را در ابیات زیر مشخص کنید.
الف) با لب خشک و دلسوخته و دیدهتر

غرقه بحربال بود در آن بر تشنه

ب) همچو ماهی که فتد زآب برون ،آلنبی

میتپیدی دلشان ،سوخته در بر تشنه

 -9در شعر زیر منظور از "دوزخ آسمان" چیست؟
«محمد در آغوش پدرش  /چونان پرندهای بیمناک  /آشیان دارد  /از بیم دوزخ آسمان»
 -10مفهوم کنایه مشخص شده چیست؟
این دریای بزرگ زندگی ،همیشه در جزرومد است.
3

دانش های زبانی و ادبی

 -11هسته ،وابسته های پیشین و پسین و نوع وابستهها را در گروههای اسمی زیر مشخص کنید.
آ) چه پرسش دقیقی!
ب) کدام کتاب تاریخی؟
 -12آرایه صحیح هر گزینه را مشخص کنید.
آ) روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می رسد ( .تشبیه – جناس)
ب) آل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک  /نسل حیدر همه از اکبر و اصغر تشنه (واج آرایی -تضاد)
پ) با لب خشک و دل سوخته و دیده تر  /غرقه بحر بال بود در آن بر تشنه (سجع-جناس)
 -13نام نویسنده آثار زیر را بنویسید.
آ) در جستجوی خوشبختی:

ب) از آسمان سبز:
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دنباله سؤال امتحان درس :ادبیات فارسی

تاریخ امتحان 1397 / 3 / 2 :

نام و نام خانوادگی:

 -14درست یا نادرست بودن جمله زیر را مشخص کنید.
جای اجزای جمله در زبان های مختلف یکسان است( .

)

2

حفظ شعر

 -15گفتم که سوخت  ، ................از آتش  / ..................گفت :آن که سوخت ،او را ،کی ناله ،یا فغان است؟
 -16گفتم ز فیض بپذیر / .............................................. ،گفتا نگاه دارش غم خانه تو جان است.
 -17گفتم که روی خوبــت از من چرا نهــان است؟ ................................................................... /

صفحه  4 :از 4

