
 
 به نام خدا

  2سئواالت آزمونک فارسی 

 الف ( ابیات وعبارات را به نثر روان بنویسید؟

= زنخدان فرو برد چندی به جیب                که بخشنده روزی فرستد زغیب1  

مردان بار را به نیروی همت وبازوی حمیت کشند -2  

ونیک کوفته شد ووپای راست افگار شد  -3  

امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد وجامه بگردانید -4  

تا نزدیک نماز پیشین از این مهمات فارغ شده بود وخیلتا شان وسوار را گسیل کرده -5  

کمال عقل آن باشددر این راه               که گوید نیستم از هیچ آگاه -6  

بش آمد به گوشچو صبرش نماند از ضعیفی وهوش          زدیوار محرا-7  

 ب( معنی واژه های مشخص شده را بنویسید

 1- فخری که از وسیلت دون همتی رسد

 2- اگر لطفش قرین حال گردد

 3- تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند

 4- تا سعادت دیدار همایون خداوند دیگر باره یافتم

 5- وروز دوشنبه امیر مسعود شبگیر بر نشست

 6- پس به کران آب فرود آمدند وخیمه ها وشراع ها زده بودند

 ج( در متن زیر چهار غلط امالیی وجود دارد آنها را بیابید ودرستشان را بنویسید

اما ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت وصوری وشادی ای به آن بسیاری تیره شد -1  



 
بانگ وهزاهز وغریو خواست امیر برخاست -2  

چو چنگش رگ واستخوان ماند وپوست        نه بیگانه تیمار خردش نه دوست    -3  

امیر را یافتم ، پیراهن مخنغه در گردن عقدی همه کافور...-4  

 د( به سئواالت پاسخ دهید؟

چه آرایه ادبی به کار رفته است ؟ "به کران آب فرود آمد  "در  -1  

معلوم است یا مجهول ؟ "نامه ها نبشته آمد  "مجهول  -2  

 3- معنی کلمه  "محجوب" در : محجوب گشت از مردمان مگر از اطبا ...را بنویسید؟

 4- نقش کلمه " شیر " در مصراع : شغال نگون بخت را شیر خورد . نقش کلمه شیر را بنویسید؟

چه آرایه ادبی وجود دارد؟ "همه اقبال ها ادبار گردد "در مصراع :  -5  

تکیه بر چیزی کردن کنایه از چیست ؟  -6  

شیر و روباه  نماد چه کسانی هستند؟ " نیکی"در درس  -7  

اثر کیست ؟ "بهارستان "کتاب  -8  

مفهوم بیت : دگر روز باز اتفاق اوفتاد                 که روزی رسان قوت روزش بداد  را بنویسید ؟ -9  

وجه شبه چیست ؟ "برو شیر درنده باش ای دغل  "در مصراع : -10  

موفق باشید  
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