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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد:                          شماره صندلي:                                    نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  متن سوال  
    )نمره 6(معني و مفهوم شعر و نثر ) الف  

  چون نپرسي اين شمايل از كجا آمد پديد  1

  

  تصاوير ازكجا شد آشكارچون بجويي كاين   

    

1  

  ي خواب ههر شب كه روي به جام  2

  

  ل اندر اين بابكن نيك تأم  

    

5/0  

  با چشم ادب نگر پدر را  3

  

  چ سر راي او مپي از گفته  

    ت

5/0  

  5/0  .، اكنون كه به ناداني خود معترف شدي، تو را بياموزميكرد تو دعوي دانايي مي  4

  5/0  كه در آن خانه چيست؟امير را خاطر به آن شد   5

  خاركش پيري با دلق درشت  6

  

  اي خار همي برد به پشت پشته  

    

75/0  

  حد من نيست ثنايت گفتن  7

  

  گوهر شكر عطايت سفتن  

    

1  

  در دولت به رخم بگشادي  8

  

  تاج عزّت به سرم بنهادي  

    

75/0  

  رياست ي او بي گفت آري، خانه  9

  

  بورياستهايش از گليم و  فرش  

    

5/0  

    )نمره 2. (معني كلمات مشخص شده را بنويسيد) ب  
  25/0  كامكار نغزهاي  چون برآيد اين همه گل  1

  25/0  .نامند و ارجمند مي سپنداين سرزمين را بدين نام   2

  25/0  .و فروغ و فرزانگي بوده است فرّكشور ما همواره سرزمين   3

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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  25/0  مگو سخن به جز راست زنهار  4

  25/0  .گويم مي مستمعانسخن به قدر فهم   5

  25/0  .به وزارت رسيده بود اي جوالههوقتي   6

  25/0  نظر تا دامن جيبكنم از   7

  25/0  .نژندهاي  ي دل اي نوازنده  8

    )نمره 4(درك مطلب ) پ  
  در بيت زير مفهوم مصراع دوم چيست؟   1

  زين بهپير گفتا كه چه عزّت 
  

  كه نيم بر در تو بالين نه  
  

  
    

5/0  

  . شود نمي برداشت) اي كه به وزارت رسيده بود جوالهه(كدام مفهوم از حكايت خودشناسي   2
  بتداي خويشااز ياد نبردن اصل و ) ب                       شناخت قدر واقعي خود ) الف
  گيري به زيردستان سخت) د                        تواضع و فروتني ) ج

5/0  

  . در بيت زير منظور را از بخش مشخص شده بنويسيد  3
  داشت لنگ لنگان قدمي بر مي

  

  كاشت ي شكري مي هر قدم دانه  
    

5/0  
  
  
  

  مورد  2بيت زير به چه مفاهيمي اشاره دارد؟ حداقل   4
  ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون

  

  نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا  
  

  
  

1  
  
  
  
  

  ...................ي ابيات به يك مفهوم اشاره دارند مگر بيت  همه  5
  يكي را به سر برنهد تاج تخت) الف

  

  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت  
  

  كاله سعادت يكي بر سرش) ب
  

  يكي در برش) بدبختي(گليم شقاوت   
  

  خليل گلستان كند آتشي بر) چ
  

  گروهي بر آتش برد ز آب نيل   
  
  
    

5/0  

  ام داد با اين همه افتادگي) د  
  

  ام عزّ آزادي و آزادگي  
      

در كدام بيت تكرار شده است؟ مفهوم بيت را كامل توضيح » توان رفت جز بر پي مصطفي/ صفا همحال است سعدي كه را«مفهوم بيت   6
  .دهيد
  خالف پيمبر كسي ره گزيد) الف
  آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي) ب

  

  كه هرگز به منزل نخواهد رسيد  
  آمده مجموع در ضالل محمد

  
    

1  

    )نمره 2(خودآزمايي ) ج  
  كند؟  هاي خلقت دعوت مي چرا خداوند در قرآن كريم انسان را به انديشيدن در شگفتي  1

  

  

1  

    ي بعدادامه سواالت صفحه  
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  كند؟  هايي انسان را تهديد مي در زندگي امروزي چه آسيب  2
  
  

5/0  

  .هايي كه بهلول به جنيد آموخت را بنويسيد دو درس از درس  3
  
  

5/0  

    )نمره 4(هاي ادبي  دانش) د  
  . آرايه بيابيد 2در هر يك از ابيات زير   1

  در دولت به رخم بگشادي) الف
  

  
  يكي را به سر برنهد تاج بخت) ب

  

  تاج عزّت به سرم بنهادي  
  

  
  يكي را به خاك اندر آرد تخت

  
  

    

1  

  . ي واج آرايي را بيابيد در بيت زير آرايه  2
  شب است و شاهد و شهد و شراب و شيريني

  

  غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني  
    

25/0  
  
  
  
  

  ي كيست؟  هر يك از كتب زير نوشته  3
    : جامع التمثيل) الف

  :پريشان ) ب

   :بهارستان )چ

  :اسرار التوحيد) د

1  

  . در مصراع اول بيت زير اجزاي جمله را مشخص كنيد  4
  به رستم بر آنگه بباريد تير« 

  

    »...  خيرتهمتن بدو گفت بر خيره   

75/0  
  
  
  
  
  

  . در بيت زير گروه اسمي مشخص شده است، هسته را بيابيد  5
  چو بشنيد اسفنديار اين سخن

  

  پرخاشجوي كهناز آن شير   
    

25/0  
  
  
  
  
  

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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  . ها را در قالب مثنوي با رسم شكل نشان دهيد و دو مثنوي مهم فارسي را نام ببريد طرز قرارگيري قافيه  6
  
  
  

75/0  

    )نمره 2(حفظ شعر ) هـ  
  ...........................................گفتم كه سوخت جانم،  1

  

  ي ناله و فغان استكه سوخت او را ك آنگفت   

    

5/0  

  تر ز شادماني گفتم مرا غم تو خوش  2

  

  غم نيز شادمان است....................................... گفتا كه در   

    

5/0  

  كه دارد................................. گفتم ز فيض بپذير اين   3

  

  تو جان است................................... گفتا نگاه دارش   

    

1  

  20  جمع نمرات      
 

 

 .دانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييد

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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  شماره
  متن پاسخ  سوال

  براساس نظر محترم دبير) الف  
  معني كلمات مشخص شده را بنويسيد) ب  
  )25/0(نيكو   1
  )25/0(مقدس   2
  )25/0(شكوه   3
  )25/0) (آگاه باش/ هرگز(مبادا   4
  )25/0(شنوندگان   5
  )25/0) (بافنده(نساج   6
  )25/0) (يقه(گريبان   7
  )25/0(گين  غم  8

  درك مطلب) پ  
  )5/0(نيستم به تو محتاج   1
  )5/0(» د«گزينه   2
  )5/0(كرد  خدا را شكر مي  3
  )5/0(نيكي كردن به ياران، گذرا بودن دنيا ) 5/0(غنيمت شمردن فرصت،   4
  )5/0(» د«گزينه   5
  )5/0. (پذير است رسيدن به سعادت، با پيروي از پيامبران امكان)/ 5/0(» الف«گزينه   6

  خودآزمايي) ج  
  )5/0. (رسد با انديشيدن به خلقت به خداشناسي ميزيرا انسان   1
  )5/0..................(- روحي  - اجتماعي  2
  )5/0................. (آداب خوردن صحيح غذا، سخن گفتن   3

  هاي ادبي دانش) د  
  )25/0(اضافه تشبيهي : تاج عزت)/ 25/0(كنايه از خوشبخت نمودن مرا ) الف  1

  )به سر بر نهادن كنايه(جناس : بخت و تخت)/ 25/0(تشبيهي اضافه : تاج بخت) ب
  )25/0(» ش«واج آرايي   2
  )25/0(محمدبن منور ) د)               25/0(كافي ) چ)           25/0(قاآني ) ب)            25/0(حبله رودي ) الف  3
  )25/0(رستم : متمم           )          25/0(بباريد : فعل)                   25/0(تير: نهاد  4
  )25/0(شير   5
  )25/0(مثنوي معنوي ) 25/0( ×.............................  ×.............................   6

.................. .................  

.................. ..................  
  حفظ شعر) هـ  
  از آتش نهانم   1
  ره   2
  غم خانه / نيم جان كه دارد   3

  
  


