
 میان نوبت دوم: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 تمشهپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 3/23/49: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان زبان فارسی: نام درس 

 دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوضا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    

 ت؟ صفت تیاًی در کذام گسیٌِ آهذُ اس« داًشدَی کَشا ، هقالِ ی خَتی ًَشت. » در خولِ ی   1 

 د( ًَشت  ج( کَشا ب( هقالِ الف( داًشدَ  

 یعٌی ..................... :« تِ حالٍت تخَرم زّر کِ شاّذ ساقی است » در هصراع « حالٍت »   2

 د( پادزّر ج( شیریٌی ب( تلخی الف( آسایش  

 چیست؟ « حیف است طایری چَى تَ در خاکذاىِ غن » در هصراع « خاکذاىِ غن » هقصَد از   3

 ج( خٌّْن  ج( اتر ب( آسواى الف( زهیي  

 چِ آرایِ ی ادتی دارد ؟ « صثا ٍ سثا »   4

 د( تشخیص ج( ترادف ب( تضاد الف( خٌاس  

 ...........یعٌی ......« ای ٍطي ، ای دل هرا هأٍا » در هصراع « هأٍا »   5

 د( دٍستذار ج( هحلّ اهي ب( هکاى الف( سرزهیي  

 َر دًیا ........................ است. ْالفثای خطّ فارسی در هقایسِ تا الفثای خط ّای هش  6

 د( پرهحتَاتریي  ج( زیثاتریي ب( پرًقطِ تریي الف( کن ًقطِ تریي  

 ای شکیثای ...........................  فظ شعر.  ای اقیاًَس هَّاج عاطفِ ٍ خشًَت  / ح  7

 د( شداع  ج( ارخوٌذ ب( شکَّوٌذ الف( ارزشوٌذ  

 سرٍدُ ی کیست؟ « آسواى سثس » شعر  ای ٍطي هي از کتاب   8

 د( سْراب سپْری  ج( ًیوایَشیح یي پَرهب( قیصر ا الف( سلواى ّراتی  

 است؟ « صفت تعدّثی » کذام یک از کلوات زیر   9

 د( فالى  ج( عدة ب( چٌذ کذام الف(  

 در هتي زیر چٌذ غلط اهالیی ٍخَد دارد؟   10

  « در ادتیّات اًقالب تِ آزاد اًذیشی تَخِّ شذ ٍ فظیلت ّایی هاًٌذ ّوذلی ٍ ایصار پذیذار گشت. »   

 4د(  3ج(  2ب(  1الف(   

 تِ چِ هعٌاست؟« عسیسیت کذام ؟ خار تر پشت زًی زیي ساى گام  /  دٍلتت چیست ؟ » در تیت « دٍلت »   11

 د( گسیٌِ الف ٍ ج  ج( خَشثختی ب( ادارُ کشَر الف( ًیک تختی  

  



 
 

 هشخص کٌیذ.  در تیت زیر ، قافیِ را  12

 « ًَخَاًی تِ خَاًی هغرٍر   /   رخش پٌذار ّوی راًذ ز دٍر »            

 پٌذار -د( راًذ دٍر -ج( خَاًی راًذ -ب( خَاًی دٍر -الف( هغرٍر  

قالة شعری است کِ ّر تیت آى قافیِ ای خذاگاًِ دارد ٍ ترای تیاى هطالة ٍ داستاى ّای طوَنًی هٌاسوة     13

 است ؟ 

 د( هثٌَی   ج( قطعِ ب( قصیذُ غسلالف(   

 ًَشتِ ی کیست؟ « اسرار التَّحیذ »   14

 د( خاهی  ج( سعذی ب( عٌصرالوعالی الف( هحوذتي هٌَّر  

 چِ لحٌی را تایذ ترگسیذ ؟ « آداب ًیکاى » ترای خَاًذى درست ٍ هٌاسة هتي   15

 غٌایی  -د( گسارشی گسارشی -ج( داستاًی ب( غٌایی حواسی -الف( داستاًی  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعداد داوص  ومـره

 آموزان کالس

 وضعیـت رتبه پاییه تریه ومره باالتریه ومره میاوگیه کالس

 ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالي با حروف با عدد
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