
 ...................تاریخ:                                      ای نام تو بهترین سرآغاز     نام و نام خانوادگی:                                       

 دقیقه 45زمان:                         م                 تهفآزمون فارسی، پایۀ                                 نام آموزشگاه:                      

 دو تعداد صفحه:         نخست و دوم                                     درس  آموز:                                                   شمارۀ دانش

-------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره( 5/0) معنای یکی از واژگان بیت باشد؟ تواندنمیکدام گزینه  ،زیر با توجه به بیت -1

 «باز پیغمبر بهار شوم های دور کوچ کنم                     تا افق» 

 سفر( 4                               غریب( 3                               کرانه( 2                               فرستاده( 1

 نمره( 5/0) است؟ درستامالی کدام واژه با توجه به معنا و مفهوم آن  -2

 صه: ناراحتیغ( 4نایت: بخشش                ( ا3( توسیه: سفارش               2تعمل: اندیشیدن                  ( 1

 نمره( 5/0) ست؟آمده ا در کدام گزینه پورهای قیصر امیننام کتاب -3

 مثل چشمه مثل رود - به قول پرستو - های ناگهانآینه( 2دور از خانه                        - مثل چشمه مثل رود - تنفس صبح( 1

 ای شب  - قصۀ رنگ پریده - از کوچۀ آفتاب( 4از کوچۀ رندان                             - به قول پرستو - تنفس صبح( 3

 نمره( 5/0) چند جمله دارد؟« که جان بخشید و ایمان خاک راآن آفرین پاک را    فرین جانآ»بیت  -4

  جمله چهار( 4                      جمله ( یک3                      جمله دو( 2                      ( سه جمله1

 نمره( 5/0) در چه قالبی سروده شده است؟« بهترین سرآغاز» شعر-5

 چارپاره( 4                           قصیده (3                         مثنوی( 2                         قطعه (1

 نمره( 5/0) به چه معناست؟« در پوستین خلق افتادن»مفهوم کنایی  -6

 ستین دوختنبرای مردم پو( 2                                                  به کسی تهمت بستن( 1

 پشت سر کسی سخن گفتن ( 4                                         دیگران را به زحمت انداختن( 3

 نمره( 5/0) ها برگزینید.ها را از میان کمانکشکل درست واژه -7

 ه دار( تا پریشان نشویم.نگا –آویز( نداریم. توفیق ده تا در دین استوار شویم. )نگاهدار دست –دست گیر که )دستاویز الف. 

 نمره( 5/0گونه باشد. )مثال بزنید که این یواژۀ دیگر شود: مهرْبان و مهرَبان.با دو تلفظ خوانده می« بانمهر» -8

 نمره( 1) آوا را از درون کمانک انتخاب کرده و زیرشان خط بکشید.های همیکی از واژه -9

 خویش خسروان دانند. ح( مملکتصال –ام: )سالح را بارها شنیدهسخن این ب. 

 گشود.آسمان سوی  دستانش را به از راه رسید و قریب( –رهگذری )غریب پ. 

 نمره( 1) های ادبی زیر را معرفی کنید.یکی از آثار شخصیت -10

 :گنجوی نظامیث.                                    :محمدجواد محبتت. 

 نمره( 1. )نواده بیاوریدخادو هم ،هابرای هریک از واژه -11

 عالیق )                                    (چ.              متعال )                                    ( ج. 



 نمره( 1های زیر مشخص کنید. )نهاد و فعل را در جمله -12

 خوانند.می و پر راز و رمز، و مطالب آموختنی ما را به سوی خود این همه کتاب شگفت. ح

 رفت.های استوار و امیدوار شتابان مینفس و نیرومند با گامآب، این روح امید و زندگی، تازه. خ

 نمره( 1) کار ببرید.ای عاطفی بهبسازید و آن را در جمله اید( واژه -ه –ه  –ک  –)د  ۀهم ریختبا حروف به -13

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. د.

 نمره( 5/1}برای هر گزینه: یک آرایه{ ) ها را پیدا کنید.ها و بیتهای ادبی عبارتآرایه -14

 .             )                       (ای پر فراز و فرود بین وابستگی و استقالل استدوره ،نوجوانیذ. 

 )                       (  باز هم در کالس غوغا شد                      زنگ تفریح را که زنجره زد ر. 

 )                       (  نواما چو مرغان حریصی بی            خدا صدهزاران دام و دانه است ایز. 

 نمره(  1) را در شعر زیر مشخص کنید. قافیههای واژه -15

  ک تبسم شدآسمان مثل ی               پرداز در روشن و گرم و زندگی

 هرچه سرما و دلسردی                          پر زد آسته از نظر گم شد

 نمره( 1) یک جملۀ زبانی و یک جملۀ ادبی بنویسید.« چشمه»با واژۀ  -16

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .ژ

 ره(نم 5/1) های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه -17

های آموزد، سرهای نهالشناسی و ادب میدان که به کودکان خویش حقدابآمانند مادری مهربان و  نسیمگشتم و از صحرا بازمی

هایم بار دیگر سرم را برگرداندم و با تکان دادن دست ،با من خم کرده بود و من در آخرین نقطۀ دید وداعجوان را به نشانۀ احترام و 

اندیشیدم و بیت ها میآن خالقگفتم و به پاسخ می معصومهای ی این طبیعت و سبزهصفاش اما سرشار از پاکی و به احساسات خامو

 .کردمزمزمه میسعدی را 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .س

 نمره( 4) های زیر را به فارسی روان برگردانید.ها و عبارتبیت -18

 ای بگزارددارد که دوگانهگفتم یکی از اینان سر بر نمی پدر راش. 

 ام دهبا نور خود آشنایی         ام ده     از ظلمت خود رهاییص. 

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان      جهان جمله فروغ روی حق دان               ض. 

 است معرفت کردگاردفتری  هر ورقش           برگ درختان سبز در نظر هوشیار   ط. 

 (نمره 2حفظ شعر ) -
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 نمره( 5/0) است؟ درستامالی کدام واژه با توجه به معنا و مفهوم آن  -2

 صه: ناراحتیغ( 4نایت: بخشش                ( ا3( توسیه: سفارش               2تعمل: اندیشیدن                  ( 1

 نمره( 5/0) ست؟آمده ا در کدام گزینه پورهای قیصر امیننام کتاب -3
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 نمره( 5/0) چند جمله دارد؟« که جان بخشید و ایمان خاک راآن آفرین پاک را    فرین جانآ»بیت  -4

  جمله چهار( 4                      جمله ( یک3                      جمله دو( 2                      ( سه جمله1

 نمره( 5/0) در چه قالبی سروده شده است؟« بهترین سرآغاز» شعر-5
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 ستین دوختنبرای مردم پو( 2                                                  به کسی تهمت بستن( 1

 پشت سر کسی سخن گفتن ( 4                                         دیگران را به زحمت انداختن( 3

 نمره( 5/0) ها برگزینید.ها را از میان کمانکشکل درست واژه -7

 ( تا پریشان نشویم.ه دارنگا –آویز( نداریم. توفیق ده تا در دین استوار شویم. )نگاهدار دست – دستاویزدست گیر که )الف. 

 آسمان نمره( 5/0گونه باشد. )مثال بزنید که این یواژۀ دیگر شود: مهرْبان و مهرَبان.با دو تلفظ خوانده می« بانمهر» -8

 نمره( 1) آوا را از درون کمانک انتخاب کرده و زیرشان خط بکشید.های همیکی از واژه -9

 خویش خسروان دانند. ( مملکتحصال –ام: )سالح را بارها شنیدهسخن این ب. 

 گشود.آسمان سوی  دستانش را به از راه رسید و قریب( – غریبرهگذری )پ. 

 نمره( 1) های ادبی زیر را معرفی کنید.یکی از آثار شخصیت -10

خسرو  -و مجنون لیلی  -االسرار نزخم :گنجوی نظامیث.                    باغ آسمانکوچه-رگبار کلمات  :محمدجواد محبتت. 

 پیکرهفت -وشیرین 

 نمره( 1. )نواده بیاوریدخادو هم ،هابرای هریک از واژه -11

 (تعلق - عالقهعالیق )چ.              ( علو -تعالی  -عالی متعال )ج. 



 نمره( 1های زیر مشخص کنید. )نهاد و فعل را در جمله -12

 خوانند.می ، و مطالب آموختنی ما را به سوی خودو پر راز و رمز همه کتاب شگفتاین. ح

 رفت.های استوار و امیدوار شتابان مینفس و نیرومند با گام، این روح امید و زندگی، تازهآب. خ

 نمره( 1) کار ببرید.ای عاطفی بهبسازید و آن را در جمله اید( واژه -ه –ه  –ک  –)د  ۀهم ریختبا حروف به -13

 !رسدمیمردم دهکده به گوش  و دلنشینیبخش صدای آرامشعجب دهکده:  د.

 نمره( 5/1}برای هر گزینه: یک آرایه{ ) ها را پیدا کنید.ها و بیتهای ادبی عبارتآرایه -14

 (تضاد.             )ای پر فراز و فرود بین وابستگی و استقالل استدوره ،نوجوانیذ. 

 (تشخیص)  باز هم در کالس غوغا شد                      زنگ تفریح را که زنجره زد ر. 

 (تشبیه)  نواما چو مرغان حریصی بی            خدا صدهزاران دام و دانه است ایز. 

 نمره(  1) را در شعر زیر مشخص کنید. قافیههای واژه -15

  شد تبسمک آسمان مثل ی               پرداز در روشن و گرم و زندگی

 شد گمهرچه سرما و دلسردی                          پر زد آسته از نظر 

 نمره( 1) یک جملۀ زبانی و یک جملۀ ادبی بنویسید.« چشمه»با واژۀ  -16

 شد یکی چشمه از کوهسار داادبی: ج       چشمه آب فراوانی دارد. این : زبانی .ژ

 ره(نم 5/1) های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه -17

های آموزد، سرهای نهالشناسی و ادب میدان که به کودکان خویش حقدابآمانند مادری مهربان و  نسیمگشتم و از صحرا بازمی

هایم بار دیگر سرم را برگرداندم و با تکان دادن دست ،با من خم کرده بود و من در آخرین نقطۀ دید وداعجوان را به نشانۀ احترام و 

اندیشیدم و بیت ها میآن خالقگفتم و به پاسخ می معصومهای ی این طبیعت و سبزهصفاش اما سرشار از پاکی و به احساسات خامو

 .کردمزمزمه میسعدی را 

 گفتم.کردم: زیر لب سخن مینسیم: باد مالیم/ وداع: خداحافظی/ صفا: پاکی و روشنی/ معصوم: پاک/ خالق: آفریدگار/ زمزمه می .س

 نمره( 4) های زیر را به فارسی روان برگردانید.ها و عبارتبیت -18

 ای بگزارددارد که دوگانهگفتم یکی از اینان سر بر نمی پدر راش. 

 شود تا نماز صبح را بخواند.بلند نمی از خواب هایک نفر از این :م گفتمبه پدر

 ام دهبا نور خود آشنایی         ام ده     از ظلمت خود رهاییص. 

 ات مرا آشنا کن.مرا از تاریکی و ظلمت خودم رهایی بده و با نور و روشنایی

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان      جهان جمله فروغ روی حق دان               ض. 

 شود.یو دیده نم رسدبه نظر میپنهان پیدا بودن شدت از  پروردگار وجوددر آن، خداوند بدان که  ان را روشنی ازهمۀ جه

 است معرفت کردگاردفتری  هر ورقش           برگ درختان سبز در نظر هوشیار   ط. 

  .است اوندبرای شناخت خدبرگ سبز درخت مانند دفتری در نزد انسان دانا و خردمند، هر 


