
 سمه تعالیاب

 )قید در زبان فارسی -عمر گران مایه -راز زندگی(آزمون درس فارسی

 99فروردین  18                                                                               

 در عبارت((گل یکی دو پیرهن زِ غنچه پاره کرده است))مفعول کدام است؟-1

 الف)پیرهن         ب)گل          ج)غنچه    د)پاره

 پدید آورنده ي کدام یک،موفق به کسب جایزه ي نیمایوشیج،موسوم به مرغ آمین بلورین شده است؟-2

 خورشید            ج)از این ستاره           د)تنفس صبحالف)از آسمان سبز          ب)دري به خانه 

 کدام گزینه در مورد شعر نو درست است؟-3

 ندارد            ب)فقط آهنگ دارد و قافیه و وزن نداردالف)وزن و آهنگ و قافیه جاي منظم و مشخصی 

 و آهنگ دارد و قافیه جاي منظم و مشخصی دارد. ج)وزن،آهنگ و قافیه ندارد                                          د)وزن

 در کدام گزینه کنایه به کار نرفته است؟-4

 الف)نان خود خوردن ونشستن،به که کمر زرین بست و به خدمت ایستادن

 ب)گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است

 ج)من که فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است

 تو بنمود راست     خود شکن،آینه شکستن خطاستد)آینه،چون نقش 

 در حکایت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می شود؟-5

چرا کار نکنی تا از یکی خدمت سلطان کردي و دیگري به زور بازو نان خوردي،باري توانگر گفت درویش را که:چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟گفت: تو 
 ،رهایی یابی که خردمندان گفته اند:نان خود خوردن و نشستن به،که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن.مذلت خدمت

 چهار-شش                     د)یک-پنج                   ج)یک-چهار                     ب)دو-الف)دو

 معنی چند واژه نادرست است؟-6

 (گرانمایه:باارزش)(باري:خالصه)(توانگر:ثروتمند)(درویش:تهیدست)(مشقت:ناراحتی)(مذلت:لغزش)(زرین:طالیی)(تفته:داغ)

 (صیف:تابستان)(شتا:پاییز)(خیره:بی پروا)(دو تا : خمیده)

 و            ج)سه         د)چهارالف)دو        ب)د

 پاره کرده است))در کدام گزینه آمده است؟مفهوم کنایی عبارت((گل یکی دو پیرهن زِ غنچه -7

 الف)مسئولیت پذیر بودن         ب)با تجربه بودن            ج)پر تالش بودن           د)قدرتمند بودن

 در همه ي گزینه ها قید وجود دارد به جز گزینه ي......-8

 آن شب پاییزي نهم آبان با همه ي توان خود رکاب می زد دریاقلی درالف)هرگز نشد محبت یاران و دوستان                      ب)

 ج)سهل است اگر جان دهم اکنون براي تو                 د)خشنودي تو مایه خشنودي من است.



 

 با توجه به بیت زیر،کدام گزینه درست است؟-9

 شتاعمر گران مایه در این صرف شد                   تا چه خورم صیف و چه پوشم 

 اي شکم خیره،به نانی بساز                          تا نکنی پشت به خدمت دو تا

 شکم(منادا)     -شتا(قید)-چه(مفعول)-الف)عمر(نهاد)

 دوتا(مفعول)-پشت(نهاد)-چه(مفعول)-ب)صیف(قید)

 دو تا(مفعول)-پشت(نهاد)-چه(مفعول)-ج)گران مایه(صفت)

 شکم خیره(وصفی)-هاد)صرف(ن-عمر گران مایه(وصفی)-د)شکم(منادا)

 در شعر((غنچه با دل گرفته گفت)) و ((گل به خنده گفت)) غنچه و گل به ترتیب نماد چیست؟-10

 خندان و باز بودن     -الف)نگرانی،شادابی    ب)دلتنگی و بسته بودن

 هدف ارزشمندي داشتن-د)غمگینی و ناراحتی امید به زندگی داشتن -ج)نا امیدي

 قید زمان وجود ندارد؟در کدام گزینه -11

 الف)پس از مدتی کوتاه،یک تیر بلند در سینه ي پیر مرد فرو رفت

 ب)در این هنگام،هرمز به پسرانش گفت:گویا می خواهند کلبه ي ما را آتش بزنند

 ج)حیرت زده نگاه کرد و فریاد زد:چه کسی او را کشت؟

 اینجا می رسند،چرا به شهر نمی آیند د)گفت:مگر نمی دانید،مغول ها خیلی نزدیک شده اند،امروز به

 در کدام گزینه قید وجود ندارد؟-12

 الف)یک روز غروب،وقتی دهقان از مزرعه به خانه برگشت

 ب)مردم با تعجب گفتند:مگر او را به خانه نبرده اي؟

 ،چشمش دیده و دلش خواسته است.ج)دهقان گفت:من نمی دانم

 ند،سال بعد زمین دوباره قوت می گیرد.د)اگر امسال مردم به جاي گندم ذرت بکار

 کدام یک از کلمات زیر در معناي گمراهی می باشد؟-13

 الف)ذلت                ب)ضل           ج)ظلت        د)ذلیل

 دارد؟نکدام یک از کلمات زیر هم آوا -14

 تقدیمالف)صیف          ب)ذلت         ج)غالب          د)

 شاعر از چه شیوه اي براي سرودن شعرش بهره برده است؟در شعر راز زندگی،-15

 الف)تشخیص         ب)مناظره       ج)تشبیه          د)سجع


