کالس:
ادبیات نهم .درس چهارم.

نام:
نام خانوادگی:

نمره:
تعداد صص2:

دبیر:
تاریخ:

-1ذوق در بیت زیر به چه معناست؟
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟
ب) لذت

الف) نشاط

ابری که در بیابان بر تشنهای ببارد.
د)چشیدن

ج)توانایی

-2قافیه و ردیف در بیت زیر به ترتیب کدام است؟
یار بد بدتر بود از مار بد

تا توانی میگریز از یار بد

ب) قافیه:یار-مار -ردیف :بد-بد

الف) قافیه :بد -بد -ردیف :ندارد

د) قافیه :ندارد-

ج ) قافیه یاربد -ماربد ردیف:بد -بد

ردیف :بد -بد

-3فاعل مصراع زیر کدام است؟
یار بد بر جان و بر ایمان زند
ب) ایمان

الف) یار

د) مار

ج) جان

-4قالب شعر زیر چیست؟
پسر نوح با بدان بنشست
سگ اصحاب کهف روزی چند
الف) غزل

ب ) دوبیتی

خاندان نبوتش گم شد
پی نیکان گرفت و مردم شد.
ج) مثنوی

د) قطعه

-5کدام کلمه معنی همنشینی میدهد؟
الف) مصاحبت

ب ) طریقت

daneshamooz.org

ج) رفاقت

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) کفایت

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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-6متن زیر چند جمله است؟
هر که نیز با بدان نشیند ،اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ،به طریقت ایشان متهم گردد.
الف) 5

ب) 3

د) 6

ج) 4

-7مصراع زیر چه نوع جملهای است؟
تا توانی میگریز از یار بد
الف) امری

ب) خبری

د) عاطفی

ج) مصراع

 -8طریقت یعنی:
الف ) روش

ب) عادت

د) سرانجام

ج) قدم

-9قالب شعری که همه بیتهای آن قافیه دارد…….است و قالب شعری که فقط مصراعهای زوج
قافیه دارد………….نام دارد.
ب) غزل -قصیده

الف) مثنوی-قطعه

د) مثنوی -غزل

ج) قطعه-مثنوی

-10در بیت زیر چند وابسته پسین میبینید؟
مار بد تنها تو را بر جان زند
الف)3

ب) 4
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یار بد بر جان و بر ایمان زند
ج)2

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د)5

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

