
 « سازد آن را کلید زنام خدا        گنجی آرد پدید  هرکجا خرد »

                                نــرآییــرستان هنـهن آموزش و پرورش شهرستان خور و بیابانک                           

 رشته :     م هدیازکالس :            2و نگارش  فارسی سئواالت امتحان درس:

 با عدد:نمره 

 نمره با حروف :

   ( صبح      )ساعت شروع :      دقیقه(       61وقت:)                 01/69/        تاریخ:  ناهید مالکی نام وامضای مصحح:

 0نام پدر:                                ص                                     نام ونام خانوادگی:

 بارم صفحه تنظیم شده است(  چهاردر  االتــــوس) ردیف

  نمره( 01)بـخــش اول: فارســـــی الف

  نمره( 2)عنی و مفهوم شعر ونثرم -1 

 /57 زنخدان فرو برد چندی به جَیب            که بخشنده روزی فرستد زِ غیب -الف 

   

 /7 سراچة ذهنم آماس کرد. -ب 

   

 /7 بود؛ نمی دانست کجا ریشه بدواند.در نوع خود متمکّن  -ج 

   

 /27 برداشته دل زِ کار او بخت -د 

  وجود دارد؟« تضمّــن»در کدام گزینه، رابطة معنایی  -2 

                         باغ و بوستان -د             اسب و حیوان -ج          لیلی و مجنون -ب        شاب و جوان -الف 

  ؟    )ص: صامت(  )م: مصوت(نیستالگوی هجایی کدام گزینه، صحیح  -3 

            سامانه : ص+م/ ص+م+ص/ ص+م -ب                   آرزو : ص+ م/ ص+م/ ص+م -الف 

   

 27/0                        احسان: ص+م+ص/ ص+م+ص -د             ص+م/ ص+م+ص/ ص+م+صمؤدّب :  -ج 

  عبارات زیر، چند غلط امالیی دارد؟ -4 

  بود برای طفل که پایة عظله و استخوان بندی او را« آقوز»از لحاض آشنایی با ادبیات، سعدی برای من به منزلة شیر»  

  «من با این آثار پر طوقّع شد و خود را بر صکّوی بلندی قرار داد. می نهد. ذوغ ادبی 

                         هفت -د                           دو -ج                             هشت -ب                       شش -الف 

  در کدام گزینه، واژةهم خانواده درست است؟-7 

                         متمکّن: تمکین -د          انعطاف: لطافت-ج           مفاتیح: تحریر -ب          مستقر: مغرور -الف 

  است؟« جامی»کدام اثر، از -9 

                         اسرار التّوحید -د                   روزها -ج                   تحفه االحرار -ب                بوستان -الف 

  نمره( 0واژگان)معنی  -7 

  ).....................................(                                                 .آراست لــحمِمَاشتر طلبید و  -الف 

  ).....................................(        .         ایمان وصل بود بی شائبـــةهر عصب و فکر به منبع  -ب 

 0 ).....................................(                                              خدای.صنـــع فروماند در لطف و  -ج 

  ).....................................(                                                  سنج معنی در بیان ها. حــالوت -د 

  امالی درست واژگان را از داخل کمانک، انتخاب کنید. -8 

  صنع( خدای -فروماند در لطف و )سنع -ب             مهرابش( آمد به گوش -زِ دیوار )محرابش -الف 

  57/ 

  ظرافت( و نَقل و داستان همراه بود. -با مقداری)ضرافتگفتارش  -ج 

   

 7  جمع بارم:          ادامه ی سواالت در صفحه ی دوم  



 « سازد آن را کلید زنام خدا        گنجی آرد پدید  هرکجا خرد »

                                هنـرستان هنــرآییــنآموزش و پرورش شهرستان خور و بیابانک                            

 م     رشته : هدیازکالس :            2فارسی و نگارش  سئواالت امتحان درس:

 نمره با عدد:

 نمره با حروف :

   ( ساعت شروع : )      صبح     دقیقه(       61وقت:)                 01/69تاریخ:       /   نام وامضای مصحح: ناهید مالکی

 2نام پدر:                                ص                                     نام ونام خانوادگی:

 بارم صفحه تنظیم شده است(  چهار)ســــواالت در  ردیف

  نمره( 01)بـخــش اول: فارســـــی 

  آرایة نوشته شدة مقابل هر گزینه را در آن بیابید و بنویسید. -6 

  )واج آرایی(                زاغی از آنجا که فراغی گزید                 رخــت خــود از باغ به راغــی کشید -الف 

   

 /57 (متناقض نما)             هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای؟          من در میان جمع و دلم جای دیگر است -ب 

   

  (جناس ناقص)               د پیــالن به زورــمور            که روزی نخــوردنکزین پس به کنجی نشینم چو  -ج 

   

  )با توجه به عبارات و ابیات به سواالت آن پاسخ دهید.(درک مطلب  -01 

  شد چون مه لیلی آسمان گیر    ت عشق آن جهانگیر      ـچون رای 

  گـو، یارب از این گـزاف کاری         توفیــق دهــم به رستگاری                            

  مجنون چو حدیث عشق بشنید         اول بگــریست، پس بخندید                           

  از جای  چـو مار حلقه برجست          در حلقة زلـف کعبه زد دست                                        

 /7 قافیه در بیت آخر)مصراع اول( چه می باشد؟ -ب           قالب شعر چیست؟ -الف 

 /7 رستگاری:ساختمان واژگان مقابل را بنویسید؟  جهانگیر:                        -ج 

 /7 کدامند؟« مشبه به»و « مشبه»در بیت آخر،  -د 

 /27 کنایه از چیست؟« آسمان گیر شدن» -ه 

  این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچکس شبیه نباشد.  

  هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی می چریدیم، از بوته ای به بوته ای و از شاخی به شاخی. معنی  

کلماتـی را که نمی فهمیدیم. از آنها می گذشتیـم.خوشبختـانه دامنة کالم و معنـی به قدر کافی وسعـت داشت که  

 ندانستن مقداری لغت مانع از برخورداری ما نگردد.

 

 /7 عبارت اول، کدام ویژگی سبک سعدی را نشان می دهد؟ -الف 

 0 در عبارت های زیر، مقصود از قسمت های مشخّص شده، چیست؟-ب 

 پالیز سعدی: سعدی می چریدیم زــپالیگویی در  

 شاخی: به شاخی شاخـیاز بوته ای به بوته ای و از 
 

 

   

  نمره( 1حفــظ شعــر)  -11 

  .......................................................................         عرضـــه دهِ مخــتـزن پنهـــانِ کــوه -الف 

  0 

  دی شیــخ با چـراغ همـی گشت گِــردِ شهــر         ..................................................................... -ب 

   

   

   

 7 جمع بارم:                     ادامه ی سواالت در صفحه ی سوم                                              



 « سازد آن را کلید زنام خدا        گنجی آرد پدید  هرکجا خرد »

                                هنــرآییــنهنـرستان آموزش و پرورش شهرستان خور و بیابانک                            

 م     رشته : هدیازکالس :            2فارسی و نگارش  سئواالت امتحان درس:

 نمره با عدد:

 نمره با حروف :

   ( صبحساعت شروع : )           دقیقه(       61وقت:)                 01/69تاریخ:       /   نام وامضای مصحح: ناهید مالکی

 3نام پدر:                                ص                                     نام ونام خانوادگی:

 بارم صفحه تنظیم شده است(  چهار)ســــواالت در  ردیف

  نمره( 01نگارش): دومبـخــش  ب

  نمره( 1ی )ـــباز شناس -الف 

  شگردهای پرورش موضوع استفاده شده است؟)بارش فکری،اگر نویسی، گزین گفته ها(در عبارات  زیر کدام نوع -0 

 /7 چگونه تنبلی می تواند دیواری بین آدم و موفّقیّتش باشد؟ -الف 

  دیوارهای مشهور دنیا کدامند؟ -ب 

 
 کدامیک از نوشته های زیر عینی  و کدامیک ذهنی است؟ -2

 

 /7 ناشناخته ها لنگر می اندازد تا فانوس های آگاهی و امید را بشناسد.کشتی خیال من در دریای  -الف 

  کشتی ها برای حمل و نقل مسافران، کاالهای  بازرگانی استفاده می شوند.. -ب 

  رعایت عالئم و نشانه های نگارشی( -)رعایت امال ی درست وازگان و عبارات نمره( 2)سازه های نوشتاری -ب 

 2 نمره( 2) مثل نویسی 

  .بنویسید دوبنــددریافت خود را در از میان مثل های زیر، یکی را انتخاب کنید و  -0 

  از کوزه همان برون تراود که در اوست.                           ب(کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد.          الف(  

  نمره( 11آفرینش ) 

  ذهنی( -را به دلخواه انتخاب کنید ونوشته ای بیافرینید.)عینی از موضوعات زیر، یکی 

)رعایـت امـال ی درسـت     توجّـه کنیـد.  « پرورش موضوع»و « خوش فرجامی»، « خوش آغازی» توجّه: در متن تولیدی به  

 رعایت عالئم و نشانه های نگارشی( -وازگان و عبارات
 

 5 *پاییز 

  *ماه 

  *زمستان 

  *باران 

  01 

   

  

 

 

  «کامروا و پیروز باشید» 

  ....زندگی     

  !امتحان ریشه هاست          برگ بودن در مسیر باد نیست،      

   

   

   

   

   

 21 بارم:طراح: ناهید مالکی                                                                                                  جمع  



 


