
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 بنویسید.معنای هر واژه را 

 . ..................بوریاستاز گلیم و هایش الف( فرش

 خواهد دید. ..................نمیپلشتی ب( دشمنی که جز زشتی و 

 درشت. .................. دلقخنده اش. .................            د( خارکش پیری با  طنینج( رعد و برق شب 

 آن بنگر. ..................... جثهدانایی میکردی. .................        و( به مورچه و کوچکب  دعویه( تو 

1.1 

2 

 معانی ابیات و عبارات زیر را بنویسید.

 (5.1) کنم از جیب نظر تا دامن //// چه عزیزی که نکردی با من (1

 

 (1) گلستان کند آتشی بر خلیل //// گروهی بر آتش برد ز آب نیل (2

 

 (5.1) خداوند بخشنده دستگیر //// کریم خطابخش پوزش پذیر (3

 

 (5.1) هان، خویشتن را خوار مدار؛ زیرا در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی (4

 

 (5.1گویم. )به قدر فهم مستعان می (1

 

3 

3 
 .دیسیرا بنو یاندرز اتیادب ینمونه ها نیسه مورد از بهتر

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

 

1.1 

 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: .............................. شماره

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  اولنوبت  پایانآزمون 

 2فارسینام درس: 

 حمدرضا کوهیم نام دبیر:

 21/11/1411امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

 سندهینو نیاست. نام ا " لیجامع التمث "است و اثر معروف او  ازدهمیبزرگ قرن  سندگانیاز نو 4

 ست؟یچ
5.1 

1 

 دانش زبانی:

 (           صحیح ///// غلط5.1) است.آن ه وابست، یجزء گروه اسم نیمهم ترالف( 

 (5.1) .دیسیمشخص شده را بنوه نقش واژ ریز تیدر بب( 

 ........................          .......نژند کیشود کزخاک تار رانیحعقل ها،  

 (1) .دیآن را مشخص کنه هست و دیابیب یگروه اسم کی ریزه در جملج( 

 سفر است. کی ،یزندگ دارد. ازین ییاصول و روش ها یریادگیکردن به  یزندگ 

 ...............................  هسته:          ......... .................: .......یگروه اسم 

2 

6 

 دانش ادبی:

 کدام است ؟ ه((مشبه ب))سرب  یپاره  یکی، چو نیو سنگ رهیآسمان، ت« در مصراع الف(

 ( آسمان            د( پاره ی سرب3تیره و سنگین        ( 2( چو          1

کدام ((  که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است دیو خز آر دیزیخ))  تیدر بب( 

 وجود دارد؟ یادب هیآرا

 ( واج آرایی4( تلمیح            3( تضاد           2( تشبیه            1

 ذکر نشده است ؟ هیاز ارکان تشب کیکدام  ((است  دیاو مثل خورشصورت  ))در عبارت ج( 

 ( ادات تشبیه4( وجه شبه         3( مشبه به           2( مشبه              1

1.1 

 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 واژه را بنویسید.معنای هر 

 حصیری که از نی میبافند. بوریاستهایش از گلیم و الف( فرش

 آلودگی و ناپاکیخواهد دید. نمی پلشتیب( دشمنی که جز زشتی و 

             آهنگ و انعکاس صداخنده اش.  طنینج( رعد و برق شب 

 .جامه ای پشمین که فقرا میپوشنددرشت.  دلقد( خارکش پیری با 

 بدن و پیکرآن بنگر.  جثهو( به مورچه و کوچکب         ادعادانایی میکردی.  دعویه( تو 

2 

 معانی ابیات و عبارات زیر را بنویسید.

 (5.0کنم از جیب نظر تا دامن //// چه عزیزی که نکردی با من ) (1

که چقدر تو (خدا) در حق من  شمیاند یم نیو به ا کنمی) تا دامن (پا) را نگاه مقهی( بانیاز گر

 .یلطف کرده ا

 (1گلستان کند آتشی بر خلیل //// گروهی بر آتش برد ز آب نیل ) (2

آتش را بر حضرت ابراهیم گلستان میکند و گروهی را از طریق غرق کردن در رودخانه نیل به 

 جهنم میبرد.

 (5.0خداوند بخشنده دستگیر //// کریم خطابخش پوزش پذیر ) (3

هم بخشنده است و هم یاری رسان و هم بر ما  اشتباهات و گناهان را میبخشد و توبه خدایی که 

 ما را قبول میکند.

 (5.0هان، خویشتن را خوار مدار؛ زیرا در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی ) (4

 چون تو امید و روشنایی آینده ایران هستی پس خودت را کوچک و بی ارزش ندان

 به اندازه ای که مخاطبانم بفهمند میگویم   (5.0ویم. )گبه قدر فهم مستعان می (0

3 
 .دیسیرا بنو یاندرز اتیادب ینمونه ها نیسه مورد از بهتر

 بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولوی، کلیله و دمنه

4 
 سندهینو نیاست. نام ا " لیجامع التمث "است و اثر معروف او  ازدهمیبزرگ قرن  سندگانیاز نو

 حبله رودی محمد ست؟یچ

0 

 دانش زبانی:

 غلط(           صحیح ///// 5.0) آن است.ه وابست، یجزء گروه اسم نیمهم ترالف( 

 (5.0) .دیسیمشخص شده را بنوه نقش واژ ریز تیدر بب( 

 مسند.          نژند کیشود کزخاک تار رانیحعقل ها،  

 (1) .دیکنآن را مشخص ه هست و دیابیب یگروه اسم کی ریزه در جملج( 

 سفر است. کی ،یزندگ دارد. ازین ییاصول و روش ها یریادگیکردن به  یزندگ 

 سفر   هسته:سفر  کی : یگروه اسم 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 1نام درس: فارسي

 نام دبیر: محمدرضا کوهي 

 12/24/2042تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  0:44ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 

 

همیار
https://hamyar.in/



 

6 

 دانش ادبی:

 کدام است ؟ ه((مشبه ب))سرب  یپاره  یکی، چو نیو سنگ رهیآسمان، ت« در مصراع الف(

 د( پاره ی سرب( آسمان            3( تیره و سنگین        2( چو          1

کدام ((  که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است دیو خز آر دیزیخ))  تیدر بب( 

 وجود دارد؟ یادب هیآرا

 ( واج آرایی4( تلمیح            3( تضاد           2( تشبیه            1

 ذکر نشده است ؟ هیاز ارکان تشب کیکدام  ((است  دیصورت او مثل خورش ))در عبارت  ج(

 ( ادات تشبیه4( وجه شبه         3( مشبه به           2( مشبه              1

 امضاء:            محمدرضا کوهی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 01 جمع بارم :

همیار
https://hamyar.in/


