
 

 

 

 

 

 
 

 

 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 

 تر باز گردانید.های زیر را به فارسی روان و قابل فهمجملهمعنای ابیات و 

 تر دارند          جوانان سعادتمند پند پیر دانا راالف( نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست

 

 محلب( گشت حیران آن مبارز، زین عمل            وز نمودن عفو و رحم بی

 

 انی به جان و زنده به تنای گویمت که گر شنوی         شاد مج( نکته

 

 شاهد ساقی است                به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست هد( به حالوت بخورم زهر ک

 

 ه( بیفشان از وضو بر رویم آن آب                   که از غفلت نماند در سرم خواب

 

 وار بازگشت.مرد واقف شد که زر ببردند، خجلی( در راه طراری به وی بازخورد و آن زر به حیلت ببرد. چون آن 

 

6 

2 

 ت زیر را بنویسید.امعنای لغ

 استعمال:                                                  آالیش:                                       تلخیص:

 خامه:                                  پندار:                                                     جوالهه:     

 ذکاوت:                                                    رجحان:                                       غزا:

 : طراوت:                                                    مضیقه:                                       نستوه

3 

 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 

 0411 -0410سال تحصيلی  دومنوبت  ترم پایانآزمون 

 2فارسینام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 22/30/1031امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



 

 نمره 23جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

3 

 های اسمی مشخص شده را بنویسید.ها در گروههسته و انواع وابسته

 .آن گل رز قرمزحال شده بودند مگر ، پژمرده و بیهای باغی گلهمه -

 خرید؟ فروشی گرانفروشندهرا علی از  کدام میز -

3 

4 

 ی آن آرایه بدهید.ی ادبی به کار رفته در هر مورد را بنویسید و توضیح مختصری دربارهحداقل یک آرایه 

 لرزم.چو بید بر سر ایمان خویش می -

 کندشود یاد سمن نمیکند              همدم گل نمیسرو چمان من چرا میل چمن نمی -

2 

5 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

و  باشدمی......... ...........................اثر  معنویمثنوی......... و کتاب ................اثر ......... نهج البالغهاب کت

 به جای گذاشته است. خود را از......... ...................کتاب  سعدیرا  و ......... ....................کتاب  ابوالقاسم قشیری

2 

6 

 شده را مشخص کنید.ها خط کشیدههای دستوری کلماتی که زیر آننقش

 .گرفتامانترا  کتابی ایلیااز  ابوالفضل -

 شد. خوشحالخورد و  سیب علی -

2 

7 

 خانواده بنویسید. برای هر کلمه دو هم

 مظلوم: -

 معلم: -

1 

8 

 ی مورد نظر را انتخاب کنید.امالی صحیح واژه

 گذرند و چون سپری شدند، باز آوردنشان ................ است.  )مهال، محال(روزها یکی پس از دیگری می -

 خیلی ........... بود. )تاثیرگزار، تاثیرگذار(تموم شد؟  -
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 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

ی دانا را حتی های تجربهها توجه کن چراکه جوانان رستگار پندهای انسانای جان دل، به نصیحتالف( 

 نمره(1) از جانشان بیشتر دوست دارند.

 نمره(1) زده شد.شگفتآن مبارز از این بخشش بی موقع که توقعش را نداشت، ب( 

 نمره(1ج( نکته به تو میگویم که اگر به آن توجه کنی جانت زنده می شود و تنت شاداب می گردد. ) 

د( اگر محبوب من ساقی باشد، با شیرینی زهر را سر میکشم و اگر او درد برساند، درد را با اشتیاق تحمل 

 نمره( 1میکنم. )

 نمره(1) ام و رها شدنم از غفلت بشود.کاری کن که آب وضو باعث بیداری ه( 

ی( دزدی در راه به او برخورد و با فریب طالیش را دزدید. وقتی مرد از اینکه طال دزدیده شده آگاه شد، 

 نمره(1) با خجالت بازگشت.

2 

 خالصه کردن                            آلودگی                       استفاده کردن

 قلم                               بافنده                      گمان           

 جنگ                             برتری                            تیزهوشی

 (5220)هر مورد   خستگی ناپذیر                               شادابی                              تنگنا

3 

: مضاف الیه/ آن: صفت اشاره، گل: هسته، رز: ل: هسته، ها: عالمت جمع، باغهمه: صفت مبهم، گ -

 صفت، قرمز: صفت

 (5220فروش: صفت ) هرموردکدام: صفت پرسشی، میز: هسته، فروشنده: هسته، گران -

4 
 مثل و مانند کردن چیزی به چیز دیگر -تشبیه -

 نمره( 1اختالفی ) هر مورد سمن/چمن: جناس ناقص  -چمن/چمان: جناس ناقص افزایشی   -

 (520بوستان/گلستان )هر مورد  -رساله قشیریه -مولوی -امام علی 0

6 
 (5220ابوالفضل: نهاد، ایلیا: متمم، کتابی: مفعول، امانت گرفت: فعل ) هر مورد  

 فعل اسنادی: مسند، شد: مفعول، خوشحال: نهاد، سیب: علی

 (5220مورد )هر         علم، تعلیم، عالم            ظالم، ظلم 7

 (520) هر مورد                            تاثیرگذار           محال 8

 امضاء:   حیدری سجاد نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه منطق اداره ی آموزش و پرورش

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 2فارسينام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر: 

 22/10/4114 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 قیقهد 01مدت امتحان: 

همیار
https://hamyar.in/


