
 

  

 در عبارت و ابیات زیر کدام گزینه صحیح می باشد ؟ مشخص نمایید . 20

 قرین به چه معنی است؟« اگر لطفش قرین حال گردد   همه ادبارها اقبال گردد» در بیت -1

 د(نزدیکان                ج(قراین                     ب(همراه                 الف(قرینه

 محمل به چه معنی است؟« چون موسم حج رسید برخاست    اشتر طلبید و محمل آراست »در بیت -2

 د(آرایش کردن                ج(مجلس                     ب(گهواره                 الف(حمل کردن

 معنی حالوت چیست؟« ج معنی در بیان هازبان ها             حالوت سناشنی بخش چبه نام »-3

 د(نشان دهنده راه                ج(حاالت                     ب(شیرینی                 الف(حلوا

 یکی از کوه لُکام به زیارت سری سقطی آمد ، سالم کرد و گفت فالن پیر از کوه لُکام تورا سالم گفت.-4

 ب(سری سقطی نام شخص است                 الف(سری سقطی نام مکان است

 د(سری سقطی نام کوه است                      ج(سری سقطی آرامگاه است

 لیلی و مجنون کیست؟نویسنده کتاب -5

 د(مولوی                ج(نظامی                     ب(سعدی                 الف(فردوسی

 گزینه است؟معنی واژه دِغل کدام -6

 د(یاوه گو                ج(پیر                     ب(دوستان                 الف(حیله گر

 در نوع خود متمّکن به شمار می رفت.-7

 د(فقیر                ج(انسان خودخواه                     ب(ثروتمند                 الف(متکی است

 چیست؟« مفاتیح» مترادف واژه -8

 د(پیروزی                ج(کلیدها                     ب(مفت                 الف(افتتاحیه

 مشبه به کدام گزینه است؟« شد چون مه لیلی آسمان گیر»در بیت -9

 د(مه                ج(آسمان گیر                     ب(چون                 الف(لیلی

 شامل چه قسمت هایی است؟طرح اولیه هر نوشته به ترتیب -10



 جمع بندی-بدنه-مقدمهب(               جمع بندی-مقدمه-بدنهالف(

 مقدمه-جمع بندی-بدنهد(                بدنه -مقدمه-جمع بندیج(

 ؟رابطه معنایی بین دریا و صدف کدام گزینه است-11

 تضادب(                 مترادفالف(

 تشبیهد(                   تضمینج(

 به چه عنوانی به کار رفته است؟« عالمه دهخدا»واژه عالمه در عبارت -12

 د(اضافی                ج(شاخص                     ب(هسته                 الف(گروه اسمی

 چیست؟« ی گویا رب از این گزاف کار»معنی واژه گزاف کاری در عبارت -13

 د(بیهوده             ج(یاوه گویی            ب(زیادکارکردن                 الف(زیاده روی

 قّصه ( شنید گشت خاموش کدام است؟ –واژه درست در عبارت کاین)غصّه -14

 ب( قصّه                   الف( غصّه

 واژه مجازی کدام است؟« سعیت بود در ترازوی خویش بخور تا توانی به بازوی خویش       که »در بیت -15

 د(توانی                ج(سعی                     ب(بازو                 الف(ترازو

اگر ساختار یک طرح نوشته را بخواهیم در قالب یک نمودار مشخص کنیم، کدام گزینه نشان دهنده اجزای -16

 تیب است؟این طرح ساختار نوشته ، به تر

 الف(عنوان نوشته ، بند مقدمه ، بند جمع بندی ، بند بدنه

 بند بدنه ،بند مقدمه  ،ب(عنوان نوشته ، بند نتیجه گیری 

 ج(عنوان نوشته ، بند مقدمه ، بند بدنه ، بند جمع بندی

 ، نَزّه به چه معنی است؟ «آورده اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نَزّه بود» رت امعنی واژه در عب-17

 د(نزد             ج(هرگز             ب(پاک                 الف(با صفا

 نویسنده کتاب کلیه و دمنه کدام واژه است؟-18

 د(فردوسی             ج(نظامی            ب(محمدبن منور                 الف(نصراهلل منشی

 چیست؟« گرازان به تک ایستاد» عبارت  معنای واژه ایستاد در-19



 د(تک زدن             ج(حمله کردن            ب(ایستادن                 الف(شروع به دویدن کردن

 کدام واژه حذف به قرینه لفظی می باشد؟« شیران غریدند و به اتفاق ، آهو را از دام رهانید»در عبارت -20

 د(دام             ج(به اتفاق            ب(رهانید                 الف(غریدند

 در واژه شپّره کدام فرآیند واجی اتفاق افتاده است؟-21

        ب(ابدال                 الف(ادغام

 در واژه سمبل کردن، کدام فرآیند واجی اتفاق افتاد است؟-22

                  ب( ادغام                 الف(ابدال 

 کدام واژه مشبه به است؟« شقایق بر یکی پای ایستاد    چو بر شاخ زمرّد ، جام باده» در بیت -23

 د(پای             ج(جام باده            ب(شاخ زمرد                 الف(شقایق

 کدام واژه معنی کنایی انسان با تجربه است؟-24

 د(نا امید بودن         ج( درمانده     ب(گرم و سرد روزگار را دیدن          الف(کهنه بودن روزگار

 زاغ در داستان کبوتر طوق دار نماد چیست؟-25

 د(حریص و حسود        ج(الشخوروتنبل      ب(نادان و جاهل         الف(زیرک ، آگاه و محتاط

 مار روی دوش ضحّاک نماد چیست؟-26

 د(پیروزی             ج(خوهای پلیدو زشت و اهریمنی            ب(بیچارگی         الف(ثروتمندی

 واژه محضر در درس کاوه دادخواه به چه معنی است؟-27

 د(غذای حاضری             ج(استشهادنامه            ب(دادگاه                 الف(حضور داشتن

 زه معنای خود را از دست داده است؟کدام یک از واژه های زیر امرو-28

 ب(پذیرش                 الف(شوخ

 در هنگام توصیف شخصیت انسان به کدام ویژگی های آن باید توجه کنیم؟-29

 د(لباس             ج(روحی و روانی            ب(باطنی                 رفتاری-الف(ظاهری

 چه بخش هایی را میتوان به عنوان بدنه در نظر گرفت ؟در سازماندهی طرح اولیه نوشته -30

 د(همه موارد             ج(جزئیات            ب(فضای نوشته                 الف(زمان و مکان

 

 



 تمرین :

 سطر( 8) حداقل از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کرده و با رعایت مراحل نوشتن در مورد آن بنویسید 

 علم و دانش .1

 مادر .2

 ویروس کرونا .3

 یکی از شعر های حفظی را به دلخواه انتخاب کرده و بصورت فایل ویدیویی برای آقای ربیعی ارسال گردد.

 

 


