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 نمره متن سؤاالت  ردیف

 ) فقط جلوی هر لغت ( معنی لغات مشخص شده را بنویسید .  1

 نفس رسته بودند .  نبرچَبه دوش                           از  شکمَشد دریا نشنیدم که کِ

 تابان عشق را بر دوش  بیرقگرفته   واهیم داشت .                  را پاس خ سترگاین حماسۀ 

  مژَدُبدو گفت مهتر به روی  جان و جانان ما                                  منکرهال 

  نَوَندبیاورد ضحاک را چون به دربار آمد                                     خوالیگردر لباسی 
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  ) برخی جمله ها غلط امالیی ندارند .( در جمله ها و مصراع های زیر ، لغاتی را که غلط امالیی دارند ، بیابید و درست کنید . 2
 تیم . در سایۀ خورشیدی ترین مرد قرن به بار عام رحمت الهی راه یاف

 گذیده ای که خدا برگزیده می آید .                            بزن زخم این مرهم عاشق است 
 مگو سوخت جان من از فرت عشق                            پزشکان فرزانه از عهدۀ اَالج بر نمی آیند . 

1.5 

 معنی بیت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید .  3
 یکی بی زیان مرد آهنگرم               ز شاه آتش آید همی بر سرم 

 
 همی رفت پیش اندرون مرد گُرد       جهانی بر او انجمن شد نه خرد 

 
 در آن کران که بود خون عاشقان جوشان       شهید عشق سر از تن بریده می آید .

 
 ته بودند آنها پرواز شدند و پر گشودند به عرش        هر چند که دست بس
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 برای هر بیت زیر یک آرایه را بیابید و نوع آن را حتماً بنویسید .  4
 ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش           وز تشنگی ات ، فرات در جوش و خروش 

 رازی که خطر کنندگان می دانند            در بازی خون برندگان می دانند 
 گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش         کسی که دوش به دوش سپیده می آید 

 نهان گشت کردار فرزانگان                   پراگنده شد نام دیوانگان 
 خروشید کای پایمردان دیو                   بریده دل از ترس گیهان خدیو
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 جهان آفرین = جهان ) اسم ( + آفرین ) بن مضارع (  ه را به تفکیک اجزای آنها بنویسید . ونه ، کلمات داده شدمثل نم 5
              جست و جو        مهترزاده       

 نودمیده                    دست بسته       
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 نوع صفت های بیانی زیر را مشخص کنید . ) فاعلی ، مفعولی و ... (  6
 گرم                محمدی               جوشان              دیدنیخطرکننده                شکسته               

3 

 هر کدام از کلمات زیر ، نمونۀ کدام یک از وضعیت های چهارگانه هستند ؟  7
 شوخ                   پروانهصحرا                     خوالیگر                     
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول
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