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 1400 / 10/  5 تاریخ آزمون:                                             وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                                          :نام و نام خانوادگی 

 دقیقه  50    زمان آزمون:                                             اداره آموزش و پرورش شهرستان الهیجان                                               علی کریمینام دبیر:      

 شعبه کالس :                                            متوسطه اول –دبیرستان پسرانه  یاسین                                                               فارسی         آزمون درس :

 

 

         ص                                            (    5/0. )پاسخ پرسش های زیر را با عالمت ضربدر مشخص نمایید  -1

 غ

 از محمد جواد محبت است.                 به قول پرستوالف(کتاب         

 پسین دیده می شود. در عبارت زیر، وابسته ی اضافی از نوع  پ(

 با چشم ادب نگر پدر را      

 ( 5/0)   جای خالی را با کلمه ی مناسب بنویسید.   -2

 خوانده می شود            الف(متن حماسی با حالت پهلوانی و .........  

 دیده می شود.         .....    ت( در بیت زیر ، فعل مضارع در مصراع  ......... 

 بدالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکا را دل می رود ز دستم صاح

         

 (5/0بنویسید.)  نماد را در عبارت زیر پیدا کنید و معنای نمادین آن را  -3

 خداوندش را بگوی که گرگ ببرد.

 ( 5/0)   پیام عبارت  زیر را بیان کنید -4

 تاج عزّت به سرم بنهادی                                

          

 ( 5/0.  )مه های جمع را در نمونه های زیر مشخص کنیدکا -5

 قبور             اعتقاد                 گلستان               امور            

 (5/0) با توجه به بیت زیر ، به سوال ها پاسخ دهید.  -6

 عزت از خواری نشناخته ای          عمر در خارکشی باخته ای              

 ر مصراع دوم چیست؟ الف( مفعول  د

 ب( آرایه ی ادبی مصراع اول را نام ببرید.   

 

 

 (5/0) چهار جزیی( را در دو عبارت زیر پیدا کنید. -سه جزیی -فعل های ) دوجزیی -7



 الف( زین گفته سعادت تو جویم                 ب( رفت برون با دو سه همزادگان. 

 

 (25/0)     شعر مثنوی ،معموالً برای چه نوع نوشته ای به کار می رود؟  -8

 

 (5/0.             )نوع واج آرایی را در عبارت های زیر ،مشخص کنید-9

 الف(  خواب نوشین بامداد رحیل         ب( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

 

 ( 5/0. )ر و نشانش روشنی« را بیان کنیددرک و دریافت خود را از مصراع»نام او نو -10  

 

 (     25/0)   نوع جناس رادر دو عبارت زیر مشخص کنید.  -11  

 بهرام که گور گرفتی همه عمر     دیدی که چگونه گور بهرام گرفت         

 

 ( 0/ 5)    دو مورد از ویژگی های شعر ایرج میر زا را بنویسید. -12

 

 

 (1.)ابسته( را در عبارت زیر پیدا کنید و بنویسیدگروه های اسمی ) هسته و و  -13

 کان روز به علم تو چه افزود؟     

 

 ( 1)     لغت های زیر را معنی کنید. -14

 رسا:                                 سفتن:                                نژند:                              تاّمل:                

 ( 2/ 5)  عبارت های زیر را بنویسید.    معنی  -15

 الف ( صفایی به تدریج حاصل کنی         ب(چون برآید این همه گل های نغزکامکار                              

   

 ت(توبیشه ی فرهنگ وادب واندیشه را شیر شیران هستی   

 

 نیم بر در تو بالین نه پ( تو از بهر خدا مرا بیاموز                           ج ( که  

                       
 

 

 

 

 موفق باشید. 

 



 علی کریمی دره جیری                                                         نمره  10آزمون شفاهی :                                                                  

    نمره 10آزمون کتبی :                                                                   


