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 مشخّص کنید. × بودن عبارت های زیر را با عالمت نادرست ا درست ی 1

                  نادرست    درست                         نوشتۀ طاهره ایبد است .  « قصّه های ریحانه خانم » کتاب (1-1

 نادرست          ست در                 رسید . داستان پردازی در اشعار نظامی گنجه ای به اوج (1-2

   نادرست           درست                          واژه هایی هم آوا هستند .   « صفر و سفر» دو واژۀ(1-3

   نادرست           درست         ی تواند بر تأثیر سخن بیفزاید.             تکرار آگاهانۀ کلمات م(1-4
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 مولوی در چه قرنی می زیست؟  2

    د(هشتم             ج(هفتم                     ب(ششم                    الف( پنجم     
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 به جای نقطه چین ها کلمات مناسب قرار دهید. 3

 .....................است. «  مثل» هم خانوادۀ واژۀ (1-3

 ........نوشته می شود. ...........فه شود به صورت ......اضا« هشکفت» به پایان واژۀ « ی»  وقتی پسوند(3-2

 گوییم از ..............استفاده می کنیم.ور خود را زیباتر و تأثیرگذارتر بهرگاه بخواهیم مقصود و منظ(3-3

 ی گویند. درخواست و یا خواستی را بیان می کند ..........................مجمله ای که انجام کاری را به (3-4
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 معنی واژه های مشخّص شده را نویسید .  4

 ).......................................(   است. کیمیادوست خوب ( 4-1

 ).......................................(ه شهری رسید . سفر ب در اَثنایاسکندر (4-2

 (.........................)...........از سنگ بچّه ها باشم فارغ می خواهم(4-3

 ).....................................( خود برسیدکام کاش روزی به (4-4
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 را مشخّص کنید.  و فعل اسنادی زیر نقش های نهاد، مفعول و متمم عبارتدر  5

 . حاال گنبد را بهتر می بینم گنبد فیروزه ای است .  آفتاب داغ تابستان به گردنم می تابد.
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 با توجه به متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید.  6

کتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت، سرشار از درس ها و اندرزهاست. اگر نیروی جوانی 

 . می رسیمو شادابی و چاالکی این دوره را با تأمّل، تفکّر و بصیرت همراه کنیم، به شکوفایی 

 است؟ « اهی آگ» کدام واژه مترادف (6-1 

 در بند باال چند فعل به کار رفته است؟ (6-2

  در بند باال آفرینش و شگفتی های طبیعت به چه چیزی مانند شده است ؟(6-3
با بند باال نزدیکی « ز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگاربرگ درختان سب» آیا بیت (6-4

  معنایی دارد ؟
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 به سؤاالت پاسخ دهید .  ،ات زیربا توجه به ابی 7

 گفت می خواهم آفتاب شوم      شبنم از روی برگ گل برخاست                           

  شم، دوباره آب شومابـر با          روم    ـه آسمـان بــذرّه ذره ب                           

 جود دارد؟و کدام آرایۀ ادبی« شبنم، برگ، گل» بین واژه های (7-1

 است، چیست ؟ « تنفّس صبح»  کتاب باال که صاحب اسم شاعر شعر(7-2

 توضیح دهید.چیست؟ « می خواهم آفتاب شوم » منظور شبنم از جملۀ (7-3
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 زیر را به نثر ساده و روان بنویسید . و بیت های معنی عبارت 8

 

 ای بگزارد پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ( 1-8

 

 روشن و گرم و زندگی پرداز       آسمان مثل یک تبسم شد( 8-2

  

 نگشت آسایشم یک لحظه دمساز         گهی از گربه ترسیدم گه از باز  ( 8-3

 

 کوته ز درت دراز دستی          ای هست کن اساس هستی    ( 8-4
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 جمع                                                                                                                                          

                                                                 

                                   سربلند و پیروز باشید                                                     
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