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 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه اولدوره 

 4 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
  

 شماره صندلي: واحد آموزشي: كالس: نام و نام خانوادگي:                                                                                                  
  

 

 (نمره 5 .با خطی خوش و به نثری شیوا و روان بنویسید) بیان معنی شعر و نثر

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار /آفرینش همه تنبیه خداوند دل است -1

 که نتوان برآورد فردا ز گل /بیا تا برآریم دستی ز دل -2

 به چشم بصیرت به خود درنگر/ تو را تا در آیینه زنگار نیست -3

 چو ما را به دنیا تو کردی عزیز/ به عقبی همین چشم داریم نیز -4

 حال دوران غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/ دائماً یکسان نباشد -5

 (نمره 2) معنی لغت

 کرد و درآمد به سرهمی پویه -10  زنندمی دوستی الف که کسانی بسیارند چه -6

 و درویش دولتمندبدیدم قبر  -11    پاسخ داد تعرّضبیمار با  -7

 مباش غرهزیاده به خودت  -12   شد تداعیبرای همه صحنۀ کربال  -8

 باران شدالله عیشگلزار ز  -13   نمود می حقیر رعایا میان در -9

 (.نمره 2، بیت 4تا را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید )مجموعاً  2های باباطاهر، از دوبیتی  -14

 

 

 

 درک مطلب
 نمره( 2) .جواب دهید هابا توجه به حکایت به پرسش

 



. روزی آن مرد بر اسکندر درآمداسکندر، یکی از کاردانان را از عملی شریف، عزل کرد و عملی خسیس به وی داد. 

ات دراز باد! نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل ؟ گفت: زندگانیبینی عمل خویش رااسکندر گفت: چگونه می

 .باید و دادبه مرد، بزرگ و شریف گردد. پس در هر عمل که هست، نیکوسیرتی می

 چیست؟ «خسیس»منظور از « عملی خسیس به وی داد»در جمله   -15

 یعنی چه ؟ «روزی آن مرد بر اسکندر درآمد»  -16

را در « ، بلکه عمل به مرد، بزرگ و شریف گرددنه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد»منظور مرد کاردان از جمله   -17

 .یک سطر شرح دهید

 چیست؟« داد»منظور از « باید و داددر هر عمل که هست نیکوسیرتی می»در جملۀ   -18

 نمره( 5/0)کنند؟ به مادر تشبیه می چرا وطن و میهن را  -19

 ، منظور از تو چه کسی است؟ «شناسندمی را تو خراسان هایکوچه /بودم دیده را تو عبور هم من کاش» بیتدر   -20

 نمره( 5/0) ای دارد؟چه آرایه 2مصرع 

 نمره( 5/0) ؟یعنی چه هوای دل« دانی که هوای دل من در موافقت فرمان توستتو می»در جمله   -21

 نمره( 1) بنویسید.« اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرارکوه و دریا و درختان همه در تسبیح»دریافت خود را از بیت   -22

 

 ارزیابیخود

 نمره( 5/0) ست؟یچ جمله نیا از منظور. نگردیم کردارتان و هادل به خداوند: فرمود ابوذر به( ص) امبریپ  -23

 

 نمره( 5/0) ؟است خوب یخدمتگزار یول بد یارباب پول چرا  -24

 

 

 (نمره 2)زبانی های دانش

 نمره( 5/0)چرا؟  زمان فعل کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  -25

 گیریتو هشیارتر از دیگران درس را فرامی ب( گذرانیدپیرمرد، واپسین لحظات زندگی را میالف( 

 اندیشیبرای چه به ماه و ستارگان مید(    ؟شناسیچرا خستگی را نمی ج(



 (نمره 1) .مشخص کنید« مرکب -و وندی ، مرکبوندیساده، »از نظر ساختمان  راشده کلمات داده -26

 دشنام:       :آموزدانش   :تابخانهک   :گلزار

 نمره(5/0) چرا؟ چیست؟« مخدایا به ذلّت مران از در» در مصرع « م»نقش دستوری   -27

 

 های ادبیدانش

 تمره( 5/0. )بنویسید با ذکر دلیل را در سطر زیر کاررفتهآرایه به -28

 آرایۀ:      دیدند.در رگش، خون سیاوش را نمی

 نمره( 5/0) پرسش انکاری را تعریف کنید.  -29

 نمره( 5/0) قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید:  -30

 نالیدن از هزار بپرس و ز من مپرس  احوال گل ز خار بپرس و ز من مپرس

 

 نمره( 1) چرا؟ شود؟در کدام گزینه دیده می« زدشط خرمشهر کف می»در مصراع  زیبایی ادبی به کار رفته  -31

 2و  1موارد  -4  تشبیه -3 تشخیص -2 ایهام -1

 (نمره 1)ریخ ادبیات تا
 

 نام مؤلف آثار زیر را بنویسید.  -32

 قابوسنامه: -2   روضه خلد: -1

 نامه:مرزبان -4   بهارستان: -2


