
 محل مهر
 آموزشگاه

دقیقه  50وقت آزمون      باسمه تعالی 
 اداره کل آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان

صنعتی -مدیریت آموزش و پرورش منطقه آزاد تجاری
 چابهار
نواندیشان دبیرستان پسرانه  

 متوسطه دوره اول

 فارسیسؤاالت درس: 

 نام ونام خانوادگی:               ساعت برگزاری:

 نام کالس:  تاریخ امتحان:    /   / 

2تعداد صفحه:  6تعداد سوال:    هشتمپایه تحصیلی:  

نمره پس                      نام ونام خانوادگی دبیر : سید حمید اصغری          امضا:                            نمره با عدد:                نمره باحروف:   
 ازتجدید نظر:

 ردیف سواالت بارم

 مشخص شده زیر را بنویسید. یهامعنی واژه 1
 

  ()............شناسند.جمند میو ار سپنددین نام الف. ایران را ب
           . )...........(مؤدب پوپکوطن من آه ای  ب.
 .)...........(وار بازگشتل، خجشد که زر ببردند واقفچون آن مرد ج. 
 .)............(م کرد به دفتر تشنهبا سوز رق هخامد. 
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2.5   
 .معنی کنید() ن بنویسیدوازیر را به فارسی ساده و ر عباراتو ابیات

 
 (0.5) های نژندۀ این چرخ بلند / وی نوازندۀ دلکای فرازند .الف

 
 (0.5) که نبود اهل نماز ا، باد آز  / برد او رب. باد خشم و باد شهوت

 
 (0.5)خته در بر تشنهتپیدی دلشان سومی /   ج . همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی

 
 (0.5)ببرد. یلتبا ح را د. در راه طراری به وی باز خورد و آن زر

 
 (0.5).وآن دگر همه باد است /   ستا آدمی زاد زک یه. یادگار
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 درک مطلب 2.5
 

 (0.25) ی شود... خوانده م...الت .....با ح حماسیمتن  .1
 

  ☐لوانیپهد.             ☐روایی. ج           ☐آمیزب. غرور          ☐نالف. خشمگی

  
 ..................    (0.25) نماد چیست؟ تونزی «دن زیتون مهیا باشیدبرای چی»در عبارت  .2
 
 .................      (0.25) یعنی چه؟  «بار غم را به دوش بکشید» .3

 
 ......... (0.25) کنایه از چیست؟ دود دل« ز دود دل و دیده دوات خشک گردید هم ا» در مصراع  .4

 
 «تمند پند پیر دانا رات تر دارند / جوانان سعادکه از جان دوسحت گوش کن جانا نصی» ت پیام بی .5

 ...............................................................................    (0.5) چیست؟
 

 ......................................... (0.5) ؟چیست در عقیدتش خلل بودمفهوم عبارت  .6
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 شمار غنیمت،است عزیز عمر          رهوشیا ای عوض ندارد آنچه

 موفق و سربلند باشید.

 صبح صادقمفهوم  «گسست های دام اهریمن ذب شکست / رشتهاصبح صادق قدرت ک» در بیت  .7
 ................................................................................    (0.25) چیست؟

 
 (0.25) چیست؟« ضررهاست مگو سخن به جز راست / هرچند تو را در آن  رزنها» پیام بیت  .8
              ......................................................................................... 

 
 دانش زبانی 1.5

 (0.25) ؟ده هم خانواده نیستندام گزینواژه ها در ک .1
 

  ☐ج. ولی، والیت       ☐ج. صادق، صداقت        ☐ب. اعالم، معامله      ☐ الف. اخالص، مخلص 

 
  (0.75)د.باش« صفت اشاره + هسته + صفت بیانی »ق الگوی اسمی بنویسید که طب گروه یک .2
                                ................................................ 
 (0.5)زیر را بنویسید. عبارتی مشخص شده در هانقش واژه .3

 «جای مخصوص دارد. ۀ کائناتلسلسدر  وقت ما»                       
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 دانش ادبی 1.5
 

 (0.5)...... سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده معنای دور آن است....... .1
 
 (0.5)ار رفته است؟ ای به کر هر قسمت چه آرایهد .2

 ( ..............)    .امت مهتر به قیمت بهتربه قنه هرکه الف. 
 ( .............. )                .ی بر خلیلگلستان کند آتش ب. 

 
  (0.5 - مورد2) .آرایه های ادبی بیت زیر را بنویسید .3

  «تشنه  لب کشته شود در لب شط از چه گناه / آنکه سیراب کند بر لب کوثرتشنه  »     
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 تاریخ ادبیات 1
 (0.25)؟نیستر اثر از قیصر امین پوکدام  .1

 

 ☐به قول پرستود.         ☐سرود دردج.       ☐دب. مثل چشم، مثل رو      ☐ الف. در کوچه آفتاب

  
  (0.75)برای هر شخصیت یک اثر نام ببرید. .2
 
 (..................)   وحشی بافقی      ( ..............)  قاآنی      ( ............  )  سنایی     
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