
 

 
 

پایِ زّن        هٌطقِ:                       1تِ ًام ذسا                  ًام ًٍام ذاًَازگی:                      فارسی   

 

زلیمَ 77:                   هست اهتحاى: ًام زتیزستاى:                           ًَتت زٍم             تارید  

 
 

ًوزُ( 7)قلوزٍ ستاًی  

ًوزُ 1.هعٌی ٍاصُ ّای هطرع ضسُ را تٌَیسیس1  

 الف.آب اجل کِ ّست گلَگیز ذاظ ٍعام                   ب.ّز کِ زرمسلخ گزهاتِ تَز،تزپای ذااستٌس

 ج.سپْس عنان اصزّا را سپزز                                   ز. ذسزٍ ارتجاال اًطایی هی ساذت

 

ًوز1ُجولِ حذف ضسُ است ؟ تِ چِ قزیٌِ ای؟.زر عثارات سیز ، چِ قسوتی اس 2  

 الف.اٍل ٍقت تَز ٍ سًگ ًقاضی ها.

اس ًیکَ رٍ. رًیکَ ذَ ،تْتزّشارتاب.   

 

/5.اهالی غحیح را اس ٍاصگاى زاذل کواًک اًتراب کٌیس3  

 الف.زر ) حضیظ ، حضیض( ّن هی تَاى عشیش تَز

طتطب.تا سز تی هَ چَ پطت ) تاس،   طاس ( ٍ   

 

/5ٍ اتیات سیز، ًقص ضویز پیَستِ را تٌَیسیسزر عثارات 4  

 الف. ّز آًکِ جاًة اّل ٍفا ًگِ زارز        ذساش زرّوِ حال اس تال ًگِ زارز

 ب.کِ جاى یاتست ساى ذَرش پزٍرش

 

/5.ًام پسیس آٍرًسگاى آثار سیزرا تٌَیسیس5  

اذالق هحسٌی :                           ب.هائسُ ّای سهیٌی:الف.  

 

   
 .6. زر کسام اس اتیات سیز زٍ حزف اضافِ تا یک هتون تِ کار تززُ ضسُ است؟5/

 الف.ًیاهس تِ زاهن تِ ساى تَگَر             سچٌگن رّایی ًیاتی ، هطَ

 ب. تِ رستن تزآًگِ تثاریس تیز                 تْوتي تسٍ گفت تزذیزُ ذیز



 

 

 

/5.زر جولِ سیز ، هٌازا ٍ ًطاًِ ًسا را تٌَیسیس7  

 یا ذسا، اهتحاى فارسی راحت تاضس.

 

/5"ػطر" ترپایَ تٌاضة ، )ُوثطتگی( زّّاژٍ تٌْیطیس.تا تَجِ تِ ٍاصُ 8  

 

/5.کساهیک از ّاژٍ ای زیر، زّ تلفظی ًیطت؟9  

 الف. آضواى             ب. یازگار            ج. جثار         ز. رّزگار

 

/5.زر ػثارت زیر ًْع "ّاّ" را هػرص کٌیس17  

لف. زًگ ًماغی زلرْاٍ ّ رّاى تْزا  

کارظ ًگار ًمػَ لالی تْز ّ زرآى زضتی ًازک زاغتب.   

 

ّ هرکة را هػرص کٌیس ) زر صْرت هرکة تْزى ، جولَ ُطتَ ّ ّاتطتَ .زر ػثارات زیر،جولَ ُن پایَ 11

ًور1ٍرا هػرص کٌیس( َ ضازتّ ّاتط  

کػیسٍ ای الف.زغوي ترزٍ هاغیي اضت ّ تْ هاغیي را زرذسهت ایواى  

.ب.اگر یک زضت تْ ُسیَ راٍ ذسا غْز، تاز زضت زیگر را تمسین هی کٌی.  

. 
 

نمره( 5)قلمرو ادبی  

 
/5.در بیت زیر مجاز را بیابید و مفهوم آن را بنویسید12  

 لیک چٌاى ذیزُ ٍ ذاهَش هاًس        کش ّوِ ضیزیي سرٌی ، گَش هاًس

 

  /5کار رفتِ است.زر کساهیک اس اتیات سیز حسي تعلیل تِ 13

 الف.تیس هجٌَى زرتوام عوز سزتاال ًکزز       حاغل تی حاغلی ًثَز تِ جش ضزهٌسگی

 ب.قطزُ تاراى کِ زرافتس تِ ذاک              سٍ تسهس تس گْز تاتٌاک

 

/5" تِوتي چٌیي زاز پاضد کَ ًام/ چَ پرضی کسیي پص ًثیٌی تْ کام" کسام آرایَ یافت ًوی غْز.زر تیت14  

.جٌاش      ب. هجاز        ج. اضتؼارٍ        ز. کٌایَالف  

 

/5.لافیَ تیت زیر زارای چَ آرایَ ای اضت15  

 زیس پر رّغي زکاى جاهَ چرب             ترضرظ زز ، گػت طْطی کل زضرب



 

 

 

1.هفِْم کٌایی ػثارت ُای زیررا تٌْیطیس16  

ضْی تْراى کٌیالف.کویتع لٌگ تْزى                       ب.رخ ًاهْر   

 

/5هػرص غسٍ را تٌْیطیس.هفْم ًوازیي ّاژٍ 17  

 ای ضرّر تاراى ُا ّ فصل ُا / تْرا پرضتْ ًاهیسم

 

/5.زر تیت زیر هراػات ًظیر را هػرص کٌیس18  

 اترّ تاز ّ هَ ّذْرغیس ّفلک زر کارًس       تا تْ ًاًی تَ کف آری ّ تَ غفلت ًرْری

 

 غؼر حفظ 

ًور1ٍکاهل کٌیس. اتیات زیررا 19  

 الف.از ایي ذطَ ًغس پسارم پاک              ..........................................

  زلیراى ّ هرزاى ایراى زهیي                   ..........................................
  

 

 

نمره( 8)قلمرو فکری  
 

تٌَیسیس. هعٌی ٍ هفَْم اتیات ٍ عثارات سیزرا 27  

./5الف.ضَخ اس ذَز تاس کٌین  

1زال هعاش چٌاى کي کِ گز تلغشز پای           فزضتِ ات تِ زٍ زست زعا ًگِ زارزب.  

1ج.چَ رّام گطت اس کطاًی ستَُ                 تپیجیس سٍ رٍی ٍ ضس سَی کَُ  

1کزز ز.تِ پیص سپاُ اًسر آهس چَ گزز                    چَ رعس ذزٍضاى یکی ٍیلِ  

/5ُ.زر چطن تِ ّن سزًی پطت اٍرا تِ ذاک رساًیس  

 

" ای ضرزهیٌی کس ذاکت/ ذْغَ ُای گٌسم هی رّیس / ّ پیاهثراى ترهی ذیسًس" .زر سزٍزُ 21  

/5الف. کسام ضرزهیي هْرز ًظر اضت ؟  

/5ب. همصْز غاػر از " ذْغَ ُای کٌسم " چیطت/  

 

همصْز از "اتسال " چَ کطاًی غس/ کن کطی زاتسال حك آگاٍ غس".تا تْجَ تَ تیت "جولَ ػالن زیي ضثة گوراٍ 22

/5اضت؟  

 

/5تطی غوغ ُا تکػت" همصْز از "تاز"چیطت؟.زرهصراع"تازی کَ زر زهاًَ 23  



 

 

 

.تیت"تاًگرزی آغٌا ، زیي پرزٍ رهسی ًػٌْی / گْظ ًاهحرم ًثاغس جای پیغام ضرّظ"تا کسام تیت ار تثاط 24

/5هفِْهی زارز؟  

ضت کَ هؼػْق ًگطلس پیواى          ًگَ زار ضررغتَ تا ًگَ زارزالف.گرت ُْا  

 ب. حسیث زّضت ًگْین هگر تَ حضرت زّضت      کَ آغٌا ضري آغٌا ًگَ زارز

 

/5.زر تیت "جساز جام تْحیس ُرگس ًٌْغن / زًی گر تَ تیغ ضتن گرزى هي"تر چَ هفِْهی تاکیس غسٍ اضت/25  

 

/5ظ" را تٌْیطیس.هفِْم ػثارت "گٌسم ًوای جْ فر26ّ  

 

/5تا تْجَ تَ تیت" هپٌسار ایي غؼلَ افطرزٍ گرزز/ کَ تؼساز هي افرّزز از هسفي هي"هٌظْر از "غؼلَ" چیطت؟.27  
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  الف) اجل: مرگ
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  حسن تعليل دارد.» الف«بيت   13
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  استعاره ندارد.

  هاي قافيه هستند كه آراية جناس دارند. چرب و ضرب واژه  15

  الف) كنايه از ناتوان بودن/ ب) كنايه از به سوي توران باز گردي  16

  ست.ها همة دورانها نماد  فصل  17

  نظير دارند. مراعات» ابر، باد، مه، خورشيد، فلك«  18

19  
  شعر حفظي

  پرور تابناك وزين خاك جانالف) از اين خطة نغز پدرام پاك/ 
 آور روز كيندليران و مردان ايران زمين/ هژيران جنگب)

  1فارسي درس: نام 
 

 شهرستان خورموج



٢٠  

  معني و مفهوم

  الف) چرك  و آلودگي خود را بشوييم.

  گزند حوادث حفظ كنند.اي دل، طوري زندگي كن كه اگر خطري برايت پيش آمد، فرشتگان با دعا به درگاه خداوند، تو را از ب) 

  ج) وقتي كه رهام در برابر اشكبوس كشاني احساس ناتواني كرد روي گرداند و به سمت كوه فرار كرد.

  .سرعت به پيشاپيش سپاه رسيد و به مانند رعدي خروشان، فريادي بلند سردادگردآفريد بهد) 

  هـ) در زماني كوتاه او را شكست داد.

  لبنان است.منظور سرزمين الف)   ٢١

  هاي فراوان اين سرزمين است. منظور بركت و نعمت  ب)

  مردان حق و مردان كاملي كه به تعالي و تكامل رسيدند. ابدال:  ٢٢

  .، حوادث و مشكالتي كه سبب مرگ شدند»باد«منظور از   ٢٣

  كنند. اشاره ميارتباط مفهومي دارد هردو بيت به راز داري و محرم بودن » ب«بيت صورت سؤال با بيت   ٢۴

  كند. پرستي مي مفهوم تأكيد بر يگانه  ٢۵

  بودن است.و رياكار منظور متظاهر   26

  ، عشق به وطن است.»شعله«منظور از   ٢٧

  نويسندة پاسخ: الهام محمدي
 


