
2ٌ(ومر 10 (فارسیالف(  

 ومرٌ ( 1.) مطخص ضذٌ را بىًیسیذ معىی لغات-1

دوستاى بَ کرم عهذ تى بیفسایذ........................ ثقت ب (        از ین تىست .................    ای رضحٍالف( جس تى کَ فرات، 

..اٍ دست تِ کاسی ًوی صد.......................... بی ارنت (                   ....................                 ا ست سٍص حاجت دغلهؼياس دٍستاى ج( 

ومرٌ ( 1 چُار مًردغلط َای امالیی را بیابیذ ي درست آن َا را بىًیسیذ.) ،زیر گريٌ کلماتدر  -2

اسضگطت ٍگ ،ٍلتِ فشاؽ، رات حهُفشِ، ستَدُ شتِ، صيگلَلِ ّا شيفسٍ  ةيًْی، شگيٍ چ یتشتش ،هْشاب صهيي ٍ آسواى ، تيّحو یتاصٍ

ومرٌ ( 5/0؟) ت َای چُارگاوٍ ضذٌ اوذيضعیّ از ياشٌ َای زیر، مطمًل کذام کیَر -3

......................................ب ( گشیِ :    .......................................الف( سَفاس:     

ومرٌ( /.5مًارد خًاستٍ ضذٌ را بىًیسیذ) « سًخت » از فعل  -4

......................صفت ليالت  ( ب    الف( تي هضاسع .....................  

ومرٌ( 5/0 کذام ياشٌ ضاخص گريٌ اسمی است؟« است.حسه آباد  ريستای کذخذایحسه  حاج» در عبارت  -5

با تًجٍ بٍ ابیات زیر بٍ پرسص َا پاسخ دَیذ. -6

 «چَى سيل صپيچ ٍتاب صحشا هی سفت             ّوشاُ سحش تِ فتح فشدا هی سفت »   

«ایي سٍد تِ جست ٍ جَی دسیا هی سفت          تی تاب ًظيش  جَضص چطوِ ی دٍس     »   

ًوشُ ( 22/0؟ایي ضؼش دس چِ لالثی سشٍدُ ضذُ استالف( 

ًوشُ ( 2/0هطخص کٌيذ. )سا تيت اٍل ّای ب ( لافيِ  

/.(2آى سا هطخص کٌيذ.)« هطثِ تِ » دس تيت دٍم یک تطثيِ تياتيذ ٍ ج (  

 /.22؟پذیذ آٍسدُ است« ٍاج آسایی » آسایِ یتيت دٍم تکشاس کذام صاهت دس د( 

ومرٌ(1، بیت بعذی آن را بىًیسیذ)است« يطه » از ضعر « ا خاک تًست مرا ايج عست در افالک تًست   بٍ چطمان مه کیمی» بیت    -7

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

ست ٍ تا اص چطن اٍ ، یاساى سا گفت: ایي ستيضُ سٍی دس کاس ها تِ جذ اتذیذ کِ صياد دس لفای ایطاى است هطَلِ چَى» در عبارت  -8

ّا ٍ دسختستاى ّا سٍین تا ًظشاٍ اص ها هٌمطغ گشدد. کثَتشاى اضاست . طشیك آى است تا تِ طشف  آتاداًی ًاپذیذ ًطَین ، دل اص ها تشًگيشد

«اٍ سا اهام ساختٌذ

 ًوشُ ( 2/0الف( پيطٌْاد هطَلِ تشای سّایی اص دست صياد چِ تَد ؟ ) 

ًوشُ ( 2/0ب( کذام ػثاست دليل پزیشش سخٌاى هطَلِ اص طشف کثَتشاى است؟ )   

/.(5مفًُم جملٍ ی زیر را بىًیسیذ.) -9

کشد. یرٌّن آهاس ه ۀسشاچ 

 /.(5بیت  زیر بیاوگر کذام يیصگی مجىًن است؟ ) -10

گَیٌذ ص ػطك کي جذایی      ایي ًيست طشیك آضٌایی     

 ابیات ي عبارات زیر رابٍ وثر ريان معىی کىیذ. -11
ًوشُ ( 1الف( تذٍ گفت هْتش تِ سٍی دطم       کِ تش گَی تا اص کِ دیذی ستن ) 

ًوشُ ( 2/0ب( فکشحولِ ی سٍس ّا ، تختک ٍاس ، سٍی دستاس چٌثش صدُ تَد) 

 ًوشُ ( 2/0ج( صياد پيص آهذ ٍ جال تاص کطيذ ٍ حثِ تيٌذاخت ) 

 تِ ًام خذا

3/79تاسیخ اهتحاى:  /  آهَصش ٍ پشٍسش استاى ایالم      ًام ٍ ًام خاًَادگی:  

دليمِ 90هذت اهتحاى: داسُ آهَصش ٍ پشٍسش دّلشاى    ًام کالس :         

طشاح: سضا تشخَسداسی     ٌّشستاى فٌی اهام صادق )ع( ًام پذس:           

سضتِ:فٌی ٍ حشفِ ای      دٍسُ هتَسطِ دٍم   ( 2: فارسی ي وگارش )آصهَى  

https://t.me/banke2


.  ومرٌ ( 10وگارش ) 

الف( بازضٌاسی

 ومرٌ( 1را بخًاویذ ي بٍ پرسص َا ، پاسخ دَیذ.) بخطی از یک داستان است.آن  مته زیر - 1 

تشا سٍغي تَد کِ سادیَ اػالم کشد.   ضاُ هشاد کوی اص  229ذی اٍى کَپي هحوذػلی اص سْويِ لٌذ هی گفت . ساضذ پشیذ ٍسط حشفص ٍ گفت : هطْ

سٍی صٌذلی فلضی جاتجا ضذ ٍگفت : خَش تِ حال ایي آٍاسُ ّا. آسدضاى هفت ، لٌذضاى هفت ، ًخَد لَتياضاى هفت. 

 ها ضْشکی ّا چی داسین ؟!    

ٌيذی پسش صادق خاى تَ کشدستاى سيش خَسدُ؟ ٍ صد صیش گشیِ .پيشصًی کِ ًوی ضٌاختوص سٍ کشد تِ ساضذ ٍ گفت : هطی ساضذ ، ض  

 ساضذ گفت: ًٌِ ، پسش صادق سيش تخَسُ کِ گشیِ ٍ صاسی ًذاسُ .  

هحوذ ػلی گفت : هيگِ تيش خَسدُ . صتًَص خَب ًوی چشخِ تِ تيش هی گِ سيش.  

ساضذ کِ هتَجِ لضيِ ضذ ، صد صیش گشیِ . پسش صادق خَاّشصادش هی ضذ. 

شخَسداسیتًَیسٌذُ: سضا 

 .ذیمطخص کى ی ایه وًضتٍ را حال ي ًَا  ي زمان، مکان( الف

ب( در مته فًق وقص کذام عىصر در گسترش محتًا پرروگ تر است ؟

یکی از سازٌ َای وًضتار زیر)الف،ب،ج( را اوتخاب کىیذ ي با تًجٍ بٍ قًاعذ، متىی بىًیسیذ.  -ومرٌ( 2)ب ( سازٌ َای وًضتاری

 سادٌ باز وًیسی کىیذ. حکایت زیر را بٍ زبان الف(   

تا اص هطمت کاس  یسا کِ چشا خذهت ًکٌ صیتَاًگش گفت دسٍ يیا یتاس یتِ صٍس تاصٍ ًاى خَسد گشیٍ د یخذهت سلطاى کشد یکیدٍ تشادس 

 شيضوطاًذ ًاى خَد خَسدى ٍ ًطستي تِ کِ کوش  کِ خشدهٌذاى گفتِ یاتی ییتا اص هزلّت خذهت سّا یگفت تَ چشا کاس ًکٌ یکشدى تشّ

تِ خذهت تستي يیصسّ .

 شياه صيپ ٌِياص دست تش س تِ       شيدست آّي تفتِ کشدى خو تِ 

یکی از مثل َای زیر را اوتخاب کىیذ ي بر اساض باز آفریىی ، گسترش دَیذ. ب(

خذا دادُ است. الف( تا خذا دادگاى ستيضُ هکي  خذا دادُ سا

 ب( ػجلِ کاس ضيطاى است. 

ي دریافت خًد را از ضعر زیر بىًیسیذ.درک  -4

صًذگی سًٍك ػْذ ػطك است ، تی ّذس ػوش تِ تاصی ًذّين   

ػوش ها اکٌَى است ، سٍص ّا هی گزسًذ ، ضایذ اها ًشسذ فشداّا ...   
 ) ضعر از رضا برخىرداری(

 ومرٌ( 7ج( آفریىص)

میان مًضًع َای زیر، یکی را اوتخاب کردٌ ي در مًرد آن متىی بىًیسیذ.از  -5

الف( اردوی داًص آهىزی کَ رفتَ ام ) سفرًاهَ (   

 قذیوی کَ از هادر بسرگن ضٌیذٍ امب( داستاًی     

( فیلوی کَ دوست دارم ) بَ روش خالصَ ًىیسی ( ج   

د( هعلن دوست داضتٌی هي ) تىصیف ضخصیت(  

« سىجٍ َا » 

ًوشُ ( 1الف( خَش آغاصی) جزاتيت ، گيشایی، ًطاى دادى ًوایی کلی اص هحتَای ًَضتِ ( )   

ًوشُ ( 3ب( پشٍسش هَضَع ) استفادُ اص ػٌاصش گستشش هحتَا ، تياى سادُ ، تياى احساس هتٌاسة تا هَضَع ، سيش هٌطمی ًَضتِ ()   

 ًوشُ( 1ج ( خَش فشجاهی )   

ًوشُ ( 1ط اهالیی ) ت ( ًذاضتي غل  

ًوشُ ( 1ج ( سػایت ًطاًِ ّای ًگاسضی ٍ خط خَاًا )   

هىفق با ضیذ

طراح : رضا برخىرداری




