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آموزان محترم، خواهشمند است سؤاالت را با دقت بخوانید و فقط ضمن آرزوی سالمتی برای شما دانش

 به میزان خواسته شده پاسخ دهید.

 نویس بخش نگارش، لطفا از پشت برگه استفاده کنید.آموزان عزیز، برای چکدانش

 امالی درست، نمره دارد و رعایت شود.در قسمت نگارش، رعایت عالئم نگارشی و 

 

  نمره 01بخش فارسی:  

 متون زیر را معنا کنید.  0

 (5/0) زنخدان فرو برد چندی به جیب       که بخشنده، روزی فرستد ز غیب

 (5/0) تر گشتتر گشت       در شیفتگی تمامهر روز خنیده نام

 (5/0) است، راه یافتم. ها که پررنگ و نگار و پران و نرمبه عالم افسانه

 (5/0) بود. _العزیزاهلل روحهقدس_خواجه عبدالکریم، خادم خاص ابوسعید 

2 

 (55/0)هر مورد معنی واژگان  زیر را بنویسید.  2

 آراست.  محملاشتر طلبید و ب(   .رنگشوریدهدر این بود درویش الف(   

 ی تبریز شد.دارالسلطنهراهی د(                                                                 رسانم. غایتیکز عشق به ج(     

0 

 (55/0)هر مورد  های امالیی را اصالح کنید.های زیر، غلطعبارتدر        9

 ی ایمان وصل بود.شاعبههر فکری به منبع بیبیابان بود و تابستان و آب سرد و اصتسقا                                   ب( الف(       

 گیرچون رعیت عشق آن جهاند(                                            کشید.ها طنوره میج( شور جنگ در دل      
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 (5/0) ای را که بین واژگان زیر وجود دارد، بنویسید.نوع رابطه.  1       

 ب( سیر و گرسنه:                                                            جنگل:شیر و سلطان الف(        

 (5/0) را مشخص کنید.« م»در بیت زیر، نقش .  5       

 دریاب که مبتالی عشقم       آزاد کن از بالی عشقم

 (5/0)در جمالت زیر، شاخص را مشخص کنید. .  3       

 ه محل کارش رفت.                                            ب( استاد معین، فرهنگ فارسی را نوشت.مهندس اکبری، ب الف(       

 

 های ادبی را مشخص کنید.الف( در متون زیر، آرایه      4

 (5/0) نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست       چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

 (5/0) عشق       بیا که یاد تو آرامشی است طوفانیکنار نام تو لنگر گرفت کشتی 

 (5/0) گیرگیر       شد چون مه لیلی آسمانچون رایت عشق آن جهان

5/0 

 (1) .های زیر را بنویسید( معنی و مفهوم جمله1        5

 کرد. ی ذهنم آماس میالف( سراچه       

 دانست در کجا ریشه بدواند.ب( نمی         

 (5/0) با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟« به گوش ارغوان آهسته گفتم       بهارت خوش که فکر دیگرانی»( بیت 5       

 الف( بخور تا توانی به بازوی خویش       که سعیت بود در ترازوی خویش

 ( برو شیر درنده باش ای دغل       مینداز خود را چو روباه شلب

 ای جوان دست درویش پیر       نه خود را بیفکن که دستم بگیرج( بگیر 

 د( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر       چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟

 (5/0)؟ دهدچه چیزی را در مورد مجنون نشان میبیت زیر، ( 3      

      ی عشق شد سرشتم       جز عشق مباد سرنوشتمپرورده

2 
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 نمره( 1) را بنویسید.« آفتاب حسن»شعر  بیت اول

 0 

  نمره 01بخش نگارش:  

1 
 (55/0)هر مورد ( جاهای خالی را کامل کنید.  1       

 بندی یا نتیجهجمع – 4............................................،  - 3مقدمه،  – 5..................................،  - 1ساختار درونی نوشته: الف(        
0 
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............................................................،  - 3..........................................................،  - 5انتخاب موضوع،  – 1ب( مراحل نوشتن:        

  نویسپیش – 4

8 

 سطر بنویسید. 4در  .«رسدبار کج به منزل نمی»دریافت خود را از مثل        

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ 
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 یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب کنید و برای آن، یک مطلب بنویسید.       

 ی کالس درس بنویسید.الف( با روش بارش فکری، یک مطلب درباره       

 آید.به زبان خوش، مار از سوراخ بیرون میب(        

 ای ببارد.ه در بیابان بر تشنهدیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟       ابری کج(        
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........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

1 

 21 موفق باشید. _سیدرسول عبدی 

 

 

 

 


