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 ؟یستاز بین واژگان زیر معنی چند واژه درست ن -1         
 «حیا : شرم  – خضوع : زاری کردن – مصیبت : بال – هزار : بلبل –سیرت : خلق و خو  - منجی : نجات یافته  - خرقه: لباس – رخصت : دستور -  مشتاق: آرزومند»        

 ( چهار 4                       ( سه  3                      ( دو    2                      ( یک  1                     

 نوع ردیف در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  -2   

  میـالد گل و بهار جان آمـد  /   برخیـز که عیـد می کشان آمـد (1

 ( علم دین بام گلشن جان است  /  نردبان عقل و حس انسان است 2

 ( تا تـوانی می گریـز از یـار بـد   /    یـار بـد بـد تر بود از مار بـد 3

 ـا بـود ( تـوانا بـود هـر که دانـا بـود    /      ز دانـش دل پیـر بـرن4

به کار رفته است؟  (مفعول و مسند )در کدام گزینه   -3           

 ( جـهان جمـله  فـروغ  روی حـق دان 2                        ( نه دولتمند برده یک کفن بیش          1               

 ( که هر چیزی به جای خویش نیکوست 4( جدا هرگز نگردد جانم از دوست                                  3              

 کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟  -4 

  پیغامبر اعظم( 4             پود محنت (3               فصل غریبی (2                    امید بقا( 1                    

 در همة گزینه ها قید به کار رفته است به جز ...... ؟   -5 

( مفضل اندوهناک نزد امام صادق )ع( رفت و ماجرا را برای ایشان گفت.1         

.( نعمت فراموشی در آدمی اگر تأمل کنی عظیم تر است از نعمت یادآوری2         

( پس من شاد و خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد و خدا را حمد کردم.3         

( چه کسی شش را باد زن دل قرار داده که پیوسته در حرکت است و باز نمی ایستد.4         

 واژه های کدام گزینه با یکدیگرهم خانواده  هستند ؟  -  6   

 تبعید -ید ( ع 4                مساعی  -( مساعدت 3             متانت -متین ( 2          اغنیا   -( غنیمت 1              

کدام اثر از شیخ محمد شبستری نیست؟  -7  

(گلشن راز4(کنزالحکمه              3( حق الیقین                  2( شاهد نامه              1    

به کار رفته است؟    و تشخیص  در کدام بیت تشبیه  -8  

(پرسش تشنگی را تو آبی جوابی / ریگ های بیابان تو را می شناسند1    

( جهان چون زلف و خط و خال و ابروست / که هر چیزی به جای خویش نیکوست 2    

( الله دیدم روی زیبای توام آمد به یاد /  شعله دیدم سرکشی های توام آمد به یاد3     

( علم دین بام گلشن جان است  /  نردبان عقل و حس انسان است4     

در کدام گزینه آمده است؟  «  داریم می خوریمفعل »    بعیدماضی    -9  

( خورده بودیم4                   یمبود داشته (3( داشتیم می خوردیم                    2( خورده باشیم                          1      

به کار رفته است به جز ......  ها کنایه  هدر همة گزین  -10  

  ( اگر قصابم از تن واکره پوست / جدا هرگز نگردد جانم از دوست1      

  جهان با این فراخی ننگت آیو ( مکن کاری که برپا سنگت آیو / 2      

چون تمام غریبان تو را می شناسند  ک ای خوب فصل غریب سرآمد /( این3         

  ن سبب برگ و باران تو را می شناسندی را تو آبی جوابی / زی( پرسش تشنگ4      

 

 گروههای آموزشی ادبیات ناحیه یک                                                                                                      

 فریبا فرازمند 


