مهدی ادبی فروزجایی

سوال تستی فصل پنجم ( درس های دهم و یازدهم ) به نام خدا
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 -1معنای چند واژه در بین گروه واژه های زیر صحیح نیست ؟
(استدعا :دعا کردن) ( ،رعب  :ترس) ( ،سوله :راهروی دراز )  ( ،نسیان  :فراموشی ) ( ،آرمان  :آرزو) ( ،مهیب  :هولناک ) ،
(مقری:قرآن خوانان ) ( ،دولت  :دارایی) ( ،طویل  :طوالنی ) ( ،قرب  :دوری)( ،مشیت :خواست)
)1دو

 )3جهار

 )2سه

 )4پنج

 -2در کدام یک از گزینه های زیر غلط امالیی وجود دارد ؟
 )1مقری اگر بمیرد بانگ نماز برطرف نمی شود .
 )2صاحب دلی ز مدرسه آمد به خانقاح

بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 )3به روز معرکه پیکانِ تیرِ او کرده

تنِ مخالفِ دین همچو خانه ی زنبور

 )4بسته شد عزمِ ملک را چشم و گوش

خوف و رعب آمد به جای عقل و هوش

 -3در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود ؟
 )1کنون رود خلق است  ،دریای جوشان

همه خوشه ی خشم شد خرمن من

 )2من آزاده از خاک آزادگانم

گل صبر می پرورد دامن من

 )3نه تسلیم و سازش  ،نه تکریم و خواهش

بتازد به نیرنگ تو  ،توسن من

 )4جز از جام توحید ف هرگز ننوشم

زنی گر به تیغ ستم گردن من

 -4در کدام یک از گزینه های زیر ترتیب « مشبه » و « مشبه به » با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟
 )1خموش حافظ و این نکته های چون رز سرخ

نگاه دار که قلّاب شهر صرّاف است

 )2در آستین مرقّع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است

 )3تو آن درخت گلی کاعتدال قامتِ تو

ببرد قیمتِ سروِ بلند باال را

 )4من مرغکی پر بسته ام  ،زان در قفس بنشسته ام

گر زان که بشکستی قفس  ،بنمودی پرواز را

 -5مراحل تجزیه همه کلمات صحیح است  ،بجز :
 )1دریا دالن  :دریا دل  +ان  /دریا  +دل

 )2نخلستان  :نخل  +ستان

 )3جانبازان  :جانباز  +ان

 )4پیر مرد ها  :پیرمرد  +ها  /پیر  +مرد

 -6در کدام یک از گزینه های زیر «مشتق – مرکب» وجود ندارد ؟
 )1فقط با خانواده احوال پرسی کنید .
 )2با آمدن این هیئت شور زیادی در اردوگاه به راه افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد.
 )3هر کرکسی که بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد  ،باید پر هایش را به ترتیب شدگان نسل ما باج دهد.
 )4زمانِ آمارگیری لعنتی  ،برادران توی گرما روی دو پا می نشاندند
 -7مفهوم مقابل بیت «مپندار این شعله  ،افسرده گردد  /که بعد از من افروزد از مدفن من » در کدام گزینه آمده است ؟
 )1تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن مه دست ز دامن بدارمت

 )2در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 )3آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و گِل تر

 )4آتش اندر پختگان افتاد و سوخت

خام طبعان همچنان افسرده اند

 -8مفهوم کدام یک از گزینه های زیر با مفهوم بیت «دریایم و نیست باکم از طوفان  /دریا همه عمر  ،خوابش آشفته است »
متفاوت است ؟
 )1ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

زان سان که ماهی را ذبود دریا و طوفا ن جان فزا

 )2من آن موجم که آرامش ندارم

به آسانی سر سازش ندارم

 )3چو سیلیم و جوییم  ،همه سوی تو پوییم

که منزلگه هر سیل  ،به دریاست خدایا

 )4ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

 -9کدام یک از گزینه های زیر تکواژ های واژه را بدرستی نشان نمی دهد ؟
 )1فاتخانه  :فاتح  +ان  +ه

)2خودرو ها  :خود  +رو  +ها

 )3کتک خوری  »:کتک  +خور  +ی

 )4قهوه ای زنگ  :قهوه  +ای  +رنگ

 -10با توجه به عبارت «آن ها با اشتیاق از میان گل و الیی که حاصل جزر و مدّ آب «خور» است  ،خود را با قایق ها می رسانند و
ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند » معنای واژه خور چیست ؟
)1زمین پست

 )2رودخانه

)3آبگیر

 )4دریاچه
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 -1با توجه به عبارت «آن ها با اشتیاق از میان گل و الیی که حاصل جزر و مدّ آب «خور» است  ،خود را با قایق ها می رسانند و
ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند » معنای واژه خور چیست ؟
)1زمین پست

 )2رودخانه

)3آبگیر

 )4دریاچه

 -2کدام یک از گزینه های زیر تکواژ های واژه را بدرستی نشان نمی دهد ؟
 )1فاتخانه  :فاتح  +ان  +ه

)2خودرو ها  :خود  +رو  +ها

 )3کتک خوری  »:کتک  +خور  +ی

 )4قهوه ای زنگ  :قهوه  +ای  +رنگ

 -3مفهوم کدام یک از گزینه های زیر با مفهوم بیت «دریایم و نیست باکم از طوفان  /دریا همه عمر  ،خوابش آشفته است »
متفاوت است ؟
 )1ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

زان سان که ماهی را ذبود دریا و طوفا ن جان فزا

 )2من آن موجم که آرامش ندارم

به آسانی سر سازش ندارم

 )3چو سیلیم و جوییم  ،همه سوی تو پوییم

که منزلگه هر سیل  ،به دریاست خدایا

 )4ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

 -4مفهوم مقابل بیت «مپندار این شعله  ،افسرده گردد  /که بعد از من افروزد از مدفن من » در کدام گزینه آمده است ؟
 )1تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن مه دست ز دامن بدارمت

 )2در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 )3آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و گِل تر

 )4آتش اندر پختگان افتاد و سوخت

خام طبعان همچنان افسرده اند

 -5در کدام یک از گزینه های زیر «مشتق – مرکب» وجود ندارد ؟
 )1فقط با خانواده احوال پرسی کنید .
 )2با آمدن این هیئت شور زیادی در اردوگاه به راه افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد.
 )3هر کرکسی که بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد  ،باید پر هایش را به ترتیب شدگان نسل ما باج دهد.
 )4زمانِ آمارگیری لعنتی  ،برادران توی گرما روی دو پا می نشاندند

 -6مراحل تجزیه همه کلمات صحیح است  ،بجز :
 )1دریا دالن  :دریا دل  +ان  /دریا  +دل

 )2نخلستان  :نخل  +ستان

 )3جانبازان  :جانباز  +ان

 )4پیر مرد ها  :پیرمرد  +ها  /پیر  +مرد

 -7در کدام یک از گزینه های زیر ترتیب « مشبه » و « مشبه به » با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟
 )1خموش حافظ و این نکته های چون رز سرخ

نگاه دار که قلّاب شهر صرّاف است

 )2در آستین مرقّع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است

 )3تو آن درخت گلی کاعتدال قامتِ تو

ببرد قیمتِ سروِ بلند باال را

 )4من مرغکی پر بسته ام  ،زان در قفس بنشسته ام

گر زان که بشکستی قفس  ،بنمودی پرواز را

 -8در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود ؟
 )1کنون رود خلق است  ،دریای جوشان

همه خوشه ی خشم شد خرمن من

 )2من آزاده از خاک آزادگانم

گل صبر می پرورد دامن من

 )3نه تسلیم و سازش  ،نه تکریم و خواهش

بتازد به نیرنگ تو  ،توسن من

 )4جز از جام توحید ف هرگز ننوشم

زنی گر به تیغ ستم گردن من

 -9در کدام یک از گزینه های زیر غلط امالیی وجود دارد ؟
 )1مقری اگر بمیرد بانگ نماز برطرف نمی شود .
 )2صاحب دلی ز مدرسه آمد به خانقاح

بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 )3به روز معرکه پیکانِ تیرِ او کرده

تنِ مخالفِ دین همچو خانه ی زنبور

 )4بسته شد عزمِ ملک را چشم و گوش

خوف و رعب آمد به جای عقل و هوش

 -10معنای چند واژه در بین گروه واژه های زیر صحیح نیست ؟
(استدعا :دعا کردن) ( ،رعب  :ترس) ( ،سوله :راهروی دراز )  ( ،نسیان  :فراموشی ) ( ،آرمان  :آرزو) ( ،مهیب  :هولناک ) ،
(مقری:قرآن خوانان ) ( ،دولت  :دارایی) ( ،طویل  :طوالنی ) ( ،قرب  :دوری)( ،مشیت :خواست)
)1دو

 )2سه

 )3جهار

 )4پنج
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 -1در کدام یک از گزینه های زیر غلط امالیی وجود دارد ؟
 )1مقری اگر بمیرد بانگ نماز برطرف نمی شود .
 )2صاحب دلی ز مدرسه آمد به خانقاح

بشکست عهد صحبت اهل طریق را

 )3به روز معرکه پیکانِ تیرِ او کرده

تنِ مخالفِ دین همچو خانه ی زنبور

 )4بسته شد عزمِ ملک را چشم و گوش

خوف و رعب آمد به جای عقل و هوش

 -2در کدام یک از گزینه های زیر ترتیب « مشبه » و « مشبه به » با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟
 )1خموش حافظ و این نکته های چون رز سرخ

نگاه دار که قلّاب شهر صرّاف است

 )2در آستین مرقّع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است

 )3تو آن درخت گلی کاعتدال قامتِ تو

ببرد قیمتِ سروِ بلند باال را

 )4من مرغکی پر بسته ام  ،زان در قفس بنشسته ام

گر زان که بشکستی قفس  ،بنمودی پرواز را

 -3مراحل تجزیه همه کلمات صحیح است  ،بجز :
 )1دریا دالن  :دریا دل  +ان  /دریا  +دل

 )2نخلستان  :نخل  +ستان

 )3جانبازان  :جانباز  +ان

 )4پیر مرد ها  :پیرمرد  +ها  /پیر  +مرد

 -4با توجه به عبارت «آن ها با اشتیاق از میان گل و الیی که حاصل جزر و مدّ آب «خور» است  ،خود را با قایق ها می رسانند و
ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند » معنای واژه خور چیست ؟
)1زمین پست

 )2رودخانه

)3آبگیر

 )4دریاچه

 -5معنای چند واژه در بین گروه واژه های زیر صحیح نیست ؟
(استدعا :دعا کردن) ( ،رعب  :ترس) ( ،سوله :راهروی دراز )  ( ،نسیان  :فراموشی ) ( ،آرمان  :آرزو) ( ،مهیب  :هولناک ) ،
(مقری:قرآن خوانان ) ( ،دولت  :دارایی) ( ،طویل  :طوالنی ) ( ،قرب  :دوری)( ،مشیت :خواست)
)1دو

 )2سه

 )3جهار

 )4پنج

 -6در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود ؟
 )1کنون رود خلق است  ،دریای جوشان

همه خوشه ی خشم شد خرمن من

 )2من آزاده از خاک آزادگانم

گل صبر می پرورد دامن من

 )3نه تسلیم و سازش  ،نه تکریم و خواهش

بتازد به نیرنگ تو  ،توسن من

 )4جز از جام توحید ف هرگز ننوشم

زنی گر به تیغ ستم گردن من

 -7کدام یک از گزینه های زیر تکواژ های واژه را بدرستی نشان نمی دهد ؟
 )1فاتخانه  :فاتح  +ان  +ه

)2خودرو ها  :خود  +رو  +ها

 )3کتک خوری  »:کتک  +خور  +ی

 )4قهوه ای زنگ  :قهوه  +ای  +رنگ

 -8در کدام یک از گزینه های زیر «مشتق – مرکب» وجود ندارد ؟
 )1فقط با خانواده احوال پرسی کنید .
 )2با آمدن این هیئت شور زیادی در اردوگاه به راه افتاد و فضای اردوگاه پر از پرنده های کاغذی می شد.
 )3هر کرکسی که بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد  ،باید پر هایش را به ترتیب شدگان نسل ما باج دهد.
 )4زمانِ آمارگیری لعنتی  ،برادران توی گرما روی دو پا می نشاندند

 -9مفهوم مقابل بیت «مپندار این شعله  ،افسرده گردد  /که بعد از من افروزد از مدفن من » در کدام گزینه آمده است ؟
 )1تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن مه دست ز دامن بدارمت

 )2در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 )3آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و گِل تر

 )4آتش اندر پختگان افتاد و سوخت

خام طبعان همچنان افسرده اند

 -10مفهوم کدام یک از گزینه های زیر با مفهوم بیت «دریایم و نیست باکم از طوفان  /دریا همه عمر  ،خوابش آشفته است »
متفاوت است ؟
 )1ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

زان سان که ماهی را ذبود دریا و طوفا ن جان فزا

 )2من آن موجم که آرامش ندارم

به آسانی سر سازش ندارم

 )3چو سیلیم و جوییم  ،همه سوی تو پوییم

که منزلگه هر سیل  ،به دریاست خدایا

 )4ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

