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

 شده پاسخ دهید.

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

 .نگارشی و امالیی نمره داردلطفا دقت کنید که برای قسمت نگارش، رعایت عالئم 

 

  نمره 11بخش فارسی:  

 .شده را به نثر روان بنویسیدهای دادهمعنی بیت و عبارت  1

 (5/0)دارد صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی       ز روی لطف بگویش که جا نگه

 (5/0)ای. دار نجابتت و فلق، محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزاردهشفق، آینه

 (5/0)اندر همه کاری، داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد. 

 (5/0) معلم، صورتک به رو نداشت.

2 

 (55/0)هر مورد را بنویسید.  شدههای مشخصمعنی واژه 2

 حیوان روان شد.  وقبب( دست معلم از  مباش.  مولعالف( ولیکن نسبت به ایشان   

 بیاالید، به قرآن پاک گردد. زلترا برآورد.                                                                د( چون تن به گناه و  گردهج( او      

1 

 (55/0)هر مورد اصالح کنید. بیابید و های امالیی را در جمالت زیر، غلط       9

 .را رابت خویشغ خاصّه باش؛ شناسحقسزا، به را کس همه و مکن ضایع کس هیچ رنجالف(       

 ب(خلف سدق نیاکان هنرور خود بود.                               

 توان عزیز بود.ج( در حزیز هم می     

 ی بزرگ زندگانی شد. د( مردنی چنان قبطه       

1 



2 

 

 (5/0)را مشخص کنید. « واو». در جمالت زیر، نوع  1       

 الف( عشق و عقل، با هم تناقض دارند.                                  

 گیرد و بخشی، شامل نگارش است.ب( بخشی از امتحان ما، فارسی را دربرمی       

 (5/0)شده را بنویسید. . نقش دستوری کلمات مشخص 5       

 کرد.کار می هاساعت پدرمامروز        

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

 الف( زندگی با سفر تناسب دارد و سفر با زندگی.                                  ب( هنگام سفر، رضا گفت: به امید دیدار.       

 

 مشخص کنید.یک آرایۀ ادبی برجسته زیر،  ابیاتهر یک از الف( در       4

 (5/0)دارد دل و جانم فدای آن یاری       که حق صحبت مهر و وفا نگهسر و زر و 

 (5/0) دارددار سر رشته تا نگهگرت هواست که معشوق نگسلد پیمان       نگاه

 (5/0) حاصلی نبود به جز شرمندگیبید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد       حاصل بی

5/1 

 (5/0)؟ برندرا در کدام مفهوم نمادین به کار می « باد صبا» ادبیات فارسی، شاعران الف( در     5

 (5/0)؟ های زیر تناسب داردبا کدام یک از بیت« گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش ی آشنا زین پرده رمزی نشنوی/تا نگرد»بیت ب(

 بال نگه دارد دارد       خداش در همه حال ازکه جانب اهل وفا نگه( هر آن1

 دارددار چه گفت       ز دست بنده چه خیزد خدا نگهچو گفتمش که دلم را نگاه (5

 داردحدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست       که آشنا سخن آشنا نگه (3

 گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد       گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید (4

 (5/0)؟ داردآدمی را از چه کاری برحذر می« مباش.نمای جوفروش گندم»مثل ج( 

 (5/0)ای اشاره دارد؟ به چه نکته «افتد.چندان تناوری و بلند که به هنگام تماشا، کاله از سر کودک عقل می»د( شاعر در بند 
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 نمره( 1)را بنویسید. « هابوی گل و ریحان»بیت اول شعر 
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 نمره 11بخش نگارش: 

1 

 (5/0)های زیر، بیانگر کدام روش پرورش موضوع است؟ ا( هر کدام از نوشته       

 اند؟رفتند...                                                       ب( دانشمندان بزرگ ایران کدامها راه میالف( اگر کوه       

 

 (5/0)کنید. ( جاهای خالی را کامل5       

 ............................. - 3های عینی، شناسایی و جدا کردن پرسش – 5............................،  – 1مراحل نوشتن یک متن عینی:        

1 

8 

 سطر بنویسید. 4در  « ها کوتاه است!در ده باالدست چینه» دریافت خود را از شعر       

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

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

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

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

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

2 

3 

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

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

 گوییم تا دیوار بشنود.ب( چرا گاهی به در می       

 ج( اگر زندگی فقط دو روز بود...       
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 21 موفق باشید. _سیدرسول عبدی 

 


