کالس:
ادبیات هشتم .ستایش .1

نام:
نام خانوادگی:

نمره:
تعداد صص2:

دبیر:
تاریخ:

 -1کدام گزینه هم خانواده ستایش نیست؟
الف) ستاندن

ب) می ستاییم

د) ستا

ج) ستودن

 -2ای نام نکوی تو سر دفتر دیوانها یعنی چه؟
الف) نامی از نامهای خداوند را در آغاز هر کار بر زبان میآوریم ب) نام خداوند از همه چیز نکوتر است
ج)دفترهای شعر هر شاعر با ستایش خداوند شروع میشود

د) نامهای خداوند را دوست بداریم.

 -3دیوان در مصرع زیر به چه معناست؟
ای نام نکوی تو سر دفتر دیوانها
الف) دفتر شعر

ب) دفتر کار اداره

د) دیوها

ج) دادگستری

-4کدام کلمه با طلعت همخانواده نیست؟
الف) طلی

ب) طلوع

د) طالع

ج) طلیعه

 -5طلعت در مصراع وی طلعت روی تو زینت ده عنوانها به چه معناست؟
الف) طلوع

ب) نام دخترانه

ج) نام خداوند

د) زیبایی

 -6وی طلعت روی تو زینت ده عنوانها یعنی چه؟
الف) طلوع خورشید مانند نام خداوند زیباست.
ج)نام خداوند زیباست.

ب) نام خداوند باعث زیبایی هر اسمی میشود.
د) نام خداوند را زیاد به کار ببریم.

-7در بیت زیر قافیه کدام است؟
اای نام نکوی تو سر دفتر دیوانها
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وی طلعت روی تو زینت ده عنوانها

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

نام:
نام خانوادگی:
الف) قافیه ندارد.

کالس:
ادبیات هشتم .ستایش .1
ب) دیوانها -عنوانها

نمره:
تعداد صص2:

دبیر:
تاریخ:

د) ها-ها

ج) دیوان-عنوان

 -8کدام مورد درباره مستوره کردستانی صحیح نیست؟
ب) نام او «ماه شرف خانم» بود و در سنندج به دنیا آمد.

الف)«تاریخ اردالن» و «دیوان شعر» از آثار اوست.

ج)از شاعران معاصر است و به دو زبان فارسی و کردی شعر میسراید.
د)او را نخستین زن تاریخ نویس کرد در ایران دانستهاند.
 -9جان در مصرع زیر به چه معناست؟
به نام خدایی که جان آفرید.
الف) روح و روان

ج) انسان

ب) جانور

د) جانداران

-10در بیت زیر چند صفت خداوند شمرده شده است؟
خداوند بخشنده دستگیر
الف)5
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ب) 7

کریم خطابخش پوزشپذیر
ج) 6

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) 4

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

