ی
نام و نام خانوادگ............ :
رشته............ :
زمان امتحان 70 :دقیقه

بسمه تعایل
آموزش پرورش شهرستان داراب
غی ی
دولت آزرم
دبیستان ر
ر

آزمون ی
پایان دی ماه 1400
دبی :آمنه فتویح
نام ر
نمره...... :از 20

الف) قلمرو ز ی
بان 7 :نمره
ی
معت کلمات مشخص شده را بنویسید 1:نمره
-1
............
............
)
ب) از هر کران بانگ ر حیل آید به گوشم (
)
الف) زنخدان فرو بر چندی به جیب (
د) به سوی هژبر ژیان کرد رو ()..............
ج) صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت ()...............
امالن بیابید) 1نمره
امالن را بیابید و صحیح آن را بنویسید( در هر بیت فقط یک غلط
ی
 -2در ابیات زیر واژه های غلط ی
سی خورد
شی خورد بماند /آنچه روباه از آن ر
الف) شقال نگون بخت را ر
امی از آن جهان آمده ،به خیمه فرود آمد و جامعه بگردانید.
ب) ر
ج) هم آنگه یکایک ز در گاه شاه /بر آمد خروشیدن داد خاه
شمشی آن اژدها
شی اله /الم کرد
ر
سی بر رس آورد ر
د) ر
امالن را بیابید و صحیح آن را بنویسید 1 :نمره
-3از میان گروه وازگان زیر چهارغلط
ی
ی
ی
ی
ضعیف و هوش –لطف و صنع – زیعت و ر ی
خوان و نوحه رس یان
محض و گوایه نامه –روزه
زمی زرایع – فرعونیان و قبتیان –
همت و همیت-
 -4نقش دستوری واژگان مشخص شده زیر را بنویسید 1 :نمره
شی درنده باش  ،ای دغل ()............... ،...........
الف) بدبختانه یکبار هم کیس به دادم نرسید )..............(.ب) برو ر
ج) چو ضحاک بر تخت شد شهریار ()..................
معنان خواسته شده برای واژگان زیرمثایل بزنید./5 :
 -5با استفده از رابطه
ی
غرض( ترادف) ................ :
معنان تناسب) ................ :
مثقال (رابطه
ی
 -6فعل مجهول را در عبارت زیر بیابید./25:
" نامه نبشته آمد  .نزدیک ی
آغایح خادم بردم و راه یافتم ".
 -7درعبارات زیر شاخص را بیابید./25:
" استاد ر ی
فارسی را در شش جلد تدوین کرده است".
معی  ،فرهنگ
ر
 -8در عبارت " صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت ..........گرازان به تگ ایستاد" ./5
الف) نوع "واو " را در عبارت مشخص کنید............ :
ب) درباره کاربرد فعل" ایستاد" توضیح دهید..........:
 -9واژه " زیبا " را در دو جمله به کار یبیید که دریک جمله نقش " مسند" و در جمله دیگر نقش " قید " باشد./5 .
الف) مسند.................................................................................... :
ب) قید...................................................................................... :
 -10از فعل" یم رفت" صفت مفعویل و لیاقت بسازید ./5 :صفت مفعویل.................... :

صفت لیاقت...................... :

شی خدا و رستم دستانم آرزوست
 -11یک نقش تبیع را در عبارت مقابل بیابید و نوع آن را بنویسید ./5:زین همرهان سست عنارص دلم گرفت /ر

ادن 5 :نمره
ب) قلمرو ی
 -12برای هر یک از ابیات زیر یک آرایه خواسته شده را بیابید:متناقض نما  ،تشبیه ،جناس ناهمسان  ،حسن تعلیل  1نمره
الف) هرگز وجود ی
حارص غایب شنیده ای  /من در میان جمع و دلم جای دیگری است ()......................
ب) رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار  /گریه اش بر سمن و الله و سنبل آمد ()...................
شی /چه ی
سی()................
باش چو روبه وامانده ر
ج) چنان سیع کن کز تو ماند چو ر
د) ر ی
چنی آن دو ماهر در آداب یرصب  /ز هم رد نمودند هفتاد حرب ( )..................

 -13آرایه های مقابل هر گزینه را از داخل کمانک انتخاب کنید1 :نمره
الف) چو ننمود رخ شاهد آرزو  /به هم حمله کردند باز از دو سو( تشبیه  -جناس)
ب) نهادند آوردگایه چنان /که کم دیده باشد ر ی
زمی و زمان ( تضاد -جناس ناهمسان)
ج) پرید از رخ کفر در هند رنگ /تپیدند بت خانه ها در فرنگ ( حسن تعلیل – تشخیص)
النظی)
و) غضنفر بزند تیغ بر گردنش  /در آورد از پای ین رس تنش ( متناقض نما – مراعات
ر

کت که آفتاب را ندیده ای  ،ستاره ها را هم نیم ی
 -14در بند مقابل " آفتاب و ستاره" به ترتیب در کدام مفاهیم استعاری به کار رفته اند؟  "./5اگر گریه ی
بیت "

ادن وجود دارد ؟ دو آرایه را نام یبیید./5:
 -15در بیت زیر کدام آرایه های ی

" فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

ر ی
شی و پلنگ"
بود
سهمگی جنگ ر

 -16نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید./5:
ی ی
غرن...........................:
دیوان رسق ی

عباس رمیزا ،آغازگری تنها ...................... :

ی
حسیت است؟  (./25هم صدا با حلق اسماعیل –چشمه روشن – روضه خلد -حمله حیدری)
 -17کدام اثر داخل کمانک متعلق به سید حسن
 -18کتاب کلیله و دمنه را چه کیس ترجمه کرده است؟ ./25 .......................

 -19شعطر ی
حفظ:
الف) جای خایل را کامل کنید :دید ییک عرصه به دامان کوه

ب) ...............................................................

./5 ..............................................................

به خون من آن ذره آغشته باد ./5

ج) قلمرو فکری 8:نمره
 -20مفهوم اصیل بیت مقابل را بنویسید :ویل چندان که برگ از شاخه یم ریخت/دو چندان یم شکفت و برگ یم کرد./5.............................................:

 -21بند زیر به چه موضویع تاکید دارد؟ ./5
ی
ی
موسیف آسمان را در
خاموش دریاو هیاهوی خاک و
" مایه در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو یم کند و پرنده در آسمان آواز یم خواند .آدیم  ،اما
خود دارد".

ی
ی
اخالق برخوردار است؟ ./5
 -22گوینده عبارت زیر از کدام ویژگ های
" آنچه دارم از حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست".
ر ی
رسزمی های شمال آسوده در دستان خداست./5 ".
 -23عبارت مقابل یاد آور کدام صفت خداوند است؟ یرسق از آن خداست و

 -24شاعر در بیت مقابل قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ " در آن تاریک شب یم گشت پنهان  /فروغ خرگه خوارزمشایه" ./5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -25در عبارت زیر مقصود از قسمت های مشخص شده چیست؟ ./5
گی گریزان هستند".
" مردیم که به خانه های تاریک و ین دریچه عادت کرده اند  ،از پنجره های باز و نور ر
 -26ی
معت ساده و روان اشعار و عبارات زیر را بنویسید:
الف) نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست./5 .................................................... :
امی برنشست./5 ................................................... :
ب) روز دوشنبه ،
شبگی ر
ر
ج) به زیر باره یم نالید از درد./25 .................................................. :
د) هر روز خنیده نام تر گشت./25 .............................................. :
و) فرض است فرمان بردن از حکم جلو دار./5 ............................................................ :
ی
حیوان به او یم خوراند./5 ............................................................ :
ه) سپس در لباس خوالیگری چاالک خورش های
چ) و در وی شکاری بسیار و اختالف صیادان آنجا متواتر ./5............................................................................ :
ق) چون او را در بند بال بسته دید زه آب دیدگان را بشگاد و بر رخسار جوی ها براند./75.......................................................................................:
امیمسعود بار نتوانست داد و محجوب گشت از نظر مردمان./75.......................................................................................................... :
ث) ر
ی) آن ییک ممد حیات است،این ییک مفرح ذات./5..........................................................................:

بخی باشید
عاقبت ر
آمنه فتویح  -داراب

