
  

 (۱۳۹۷-۱۳۹۶ی دوم )متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی 

 ریاضی و تجربیدهم  کالس:   ۱۴/۸/۱۳۹۶ :تاریخفارسی   :آزموننیک                      

 بسطامیمدرّس: آقای      نام و نام خانوادگی: 

 سؤاالت 

 های زیر را به نثر روان بنویسیدمعنا و مفهوم عبارت ( 1

 (1)دهان بر زده کف چون صدف    گاه چو تیری که رود بر هدفگه به ( الف

 

 (1)چون بر رقعه من اطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.( ب

 
 (1)( معنی واژگان زیر را بنویسید.۲

 دَلّاک:       بَدسگال:                نمط:                    :      شوخ

 (1)بیت را مشخص کنیدی نوشته شده مقابل هر آرایه( ۳

 تا نباشد در پس دیوار گوش )مجاز(دار    پشت دیوار آنچه گویی هوش

 عشق شوری در نهاد ما نهاد )جناس تام(

 (۲)ان بررسی کنید.های زیر را از نظر ساختم( واژه۴

 ناایمن:           شناس:   حق            :  گلسازی             :   گلرخ

 (1)نامه را بنویسید.ویژگی نثر قابوس دو( ۵

 

 (۲)(نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید۶

 را به من رخ خودببیند  ماهجدا /  سنگیز  یکی چشمهگشت 

 

 (1)خانواده بنویسید.یک مترادف و یک هم« کَرَم»( برای واژه ۷
 

 (۱۳۹۷-۱۳۹۶ی دوم )متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی 

 ریاضی و تجربیدهم  کالس:   ۱۴/۸/۱۳۹۶ :فارسی  تاریخ :آزموننیک                      

 بسطامیمدرّس: آقای      نام و نام خانوادگی: 

 سؤاالت 

 های زیر را به نثر روان بنویسیدمعنا و مفهوم عبارت ( 

 (1گه به دهان بر زده کف چون صدف    گاه چو تیری که رود بر هدف)( الف

 

 (1چون بر رقعه من اطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.)( ب

 
 (1)( معنی واژگان زیر را بنویسید.۲

 دَلّاک:       بَدسگال:                نمط:                    :      شوخ

 (1ی نوشته شده مقابل هر بیت را مشخص کنید)آرایه( ۳

 نباشد در پس دیوار گوش )مجاز(دار    تا پشت دیوار آنچه گویی هوش

 عشق شوری در نهاد ما نهاد )جناس تام(

 (۲ان بررسی کنید.)های زیر را از نظر ساختم( واژه۴

 ناایمن:           شناس:   حق            :  گلسازی             :   گلرخ

 (1نامه را بنویسید.)دو ویژگی نثر قابوس( ۵

 

 (۲را بنویسید) (نقش دستوری کلمات مشخص شده۶

 را به من رخ خودببیند  ماهجدا /  سنگیز  یکی چشمهگشت 

 

 (1خانواده بنویسید.)یک مترادف و یک هم« کَرَم»( برای واژه ۷

 


