
 

 ردیف                                              97بهمن                   آزمون فارسی   

...................  وید به این کارموجودات سخن  می گوقتی شاعر یا نویسنده، براي اثر بخشی بیشتر و زیبا ساختن نوشته یا شعر خود، از زبان اشیاء و 

 می گویند. 

 تشبیه                          ج( مناظره                      د( توصیف الف( شخصیت بخشی                ب(   

 1 

 مانند کردن کسی یا چیزي به کسی یا چیز دیگر را چه می گویند؟   

 الف( توصیف                        ب( مناظره                           ج( شخصیت بخشی                      د( تشبیه   

 2 

سروده کدام شاعر فارسی زبان است؟   الف( سلمان هراتی                       ب( سهراب سپهري                          "شهدا خورشیدند"شعر    

 ج( قیصر امین پور                         د( سعدي 

 3 

 کنایه از چیست؟ »  تنگ آمدن« به    

 ن ( تنگ خلق                 د( تنگی نفس گرفتج   ب( خسته شدن و به ستوه آمدن                     الف( کمبود جا و مکان               

 4 

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟    

 گار الف( ناشناس                        ب( ناشنوا                            ج( نانوا                             د( ناساز   

 5 

 مخالف)متضاد( کلمه هاي زیر را بنویسید.   

 طلوع :                                                             پنهان :           

 زشت :                                                            ظلمت :   

 6 

 معنی واژه هاي زیر را بنویسید.    

 مشفق:                                       مرحمت:                                      کهن:   

 خالل:                                    نخجیر:                                         صیف:    

 7 

 جمله هاي زیر را به نثر ساده بنویسید.    

 آن یکی کش صدهزار آثار خواست       کمترین آثار او عمر بقاست   

....................................................................................................................................................... .....................  

    ب و دوست کهن را برجاي همی دار دوست همی طل   

...................................................................................................................................... ......... 

 8 

 ضرب المثل زیر را توضیح دهید .    

:  هر که بامش بیش برفش بیشتر   

............................................................................................................................. ........................................................... 
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 مفرد کلمات زیر را بنویسید .      

 :                         حواس:اجناس :                          الوان :                            قلوب           آداب :                

 10 

 زیر دو صفت بنویسید  براي کلمات 

 دانش آموز :                                                                                 نگهبان :      

11 



 
 

 آرایه هاي به کار رفته در ادبیات زیر را پیدا کنید .  

(                                                             سیر یک روز طعنه زد به پیاز         که تو مسکین چقدر بد بویی   )   

 خروشید و جوشید و برکند خاك          زسمش زمین شد همه چاك چاك )                                        (  

 فالنی باز است.)                                       (  يدر خانه 
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 ( کدام گزینه است؟  گر بود اختیار جهانی به دست من)  ع بعدامصر   

که جان دهم اکنون براي تو    الف( می ریختم تمام جهان را به پاي تو                                ب( سهل است    

 ج( این خانه ، خانه تو و این دل ، سراي تو                              د( هم پایه ي محبت و مهر و وفاي تو 
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                                      دیمی                 مدرسه ي ق –ب( مدرسه قدیمی                                انشاي رضا   –الف( انشاء رضا         زیر گزینه هاي صحیح خط بکشید.    

 غفلت و نا اندیشیدن                  -د( قفلت و نااندیشیدن....پوزش پذیر                                –پوزش پزیر  -ج( پوذش پذیر 
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 خط بنویسید .  6زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن انشایی در دانش آموزان عزیر از سه موضوع    

الف( آداب سخن گفتن  و آفات زبان        

 ب( اهمیت ورزش 

 ......... ج( شهید و شهادت                                            ..................................................................   

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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 یفضعتسلط  سطمتوتسلط  خوبتسلط  تسلط کامل 

     آرایه

     معنا و مفهوم

     مفرد و جمع

     امال

     گارشیهاي نزیبانویسی و رعایت نشانه


