
 1  هدفد هوشمنی غيردولتدبيرستانعات واحد فناوری اطال                                                                     روزـان پيـوروزتـوروز ، نـان نـهر روزت

  به نام خداوند جان و خرد

  ۹۲نوروز : خودآزماييتاريخ          ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان اراک/  هدف  هوشمندغيردولتيدبيرستان             ...............: شماره کالسي
  

   سؤال۱۸: تعداد سؤاالت                  يادبيات فارس: درس                   ومس: کالس                   ............................................................ :ينام و نام خانوادگ

  

  )رم پر خواهد شداين قسمت توسط دبير محت( ..................: نمره                                           يناصر مبارک :نام دبير                      نمره        ۲۰: نمره آزمون
  

 ) نمره۱. ( لغات داده شده را بنويسيديمعن - ۱
  

  :خوض      :توطئه    :ماء معين    :عذ و بت

  
  :رخصت      :فابل      :انعام      :ِعنَب

  
  )ي تعليم-  نقد - مونولوگ -زنجيره معنايي (            ) نمره۱. ( مناسب بنويسيدي داده شده را در مقابل عبارت هايواژه ها -۲
  

  : ....................... استي يا نادرستي ميزان درستي بررسياين اصطالح به معنا) فال
  : .......................بيشتر نيايش ها به اين صورت است) ب

  : ....................... شودياز چند مجموعه مراعات النظير تشکيل م) ج
  .......: ................ در اين گروه استيمواعظ سعد) د

  
  ) نمره۱. ( را بنويسيدگفته بوده ام و بن مضارع از فعل يبن ماض -۳

  
  

  
  ) نمره۵/۰(در کدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟  - ۴
  

  □ قدرت طبع) د    □  تاقت سوزيگرما) ج    □ ماء معين) ب    □ مرهون و مديون) الف
  

  ) نمره۲. (نماييد را که زير آن ها خط کشيده شده است، مشخّص ينقش کلمات -۵
  

           )  (              بودم بزرگ تر سينا يمن از ابو عل) ب              )  (             دانند همگانهمه چيز را ) الف

  )               (          پاسخ معلّم را داد هوشمندانهدوستم ) د       )  (                    عالقه مند هستم تحقيقمن به ) ج
  

  ) نمره۳. ( را با کلمات مناسب پر نماييدي خاليجاها -۶
  

  . ستايدي را ميفردوس......................................  در کتاب ي عروضينظام) الف
  . گوينديم.....................................  بيايد، به اين گونه کلمه ها يهرگاه حرف اضافه بر سر کلمه ا) ب

  "          بدين بوم و بر زنده يک تن مبادچو ايران نباشد تن من مباد "يت در ب) ج
  . باشديرديف م........................... قافيه هستند و واژه ................................ و  ............................... يواژه ها

  

  ) نمره۱. ( زير را بنويسيديمتضاد واژه ها -۷
  

  : ...................... انصاف يب) د    : ......................شوم ) ج  : ......................خروشان ) ب    : ......................پيروز ) فال
  

  خود شکن آيينه شکستن خطاست           آينه چون عيب تو بنمود راست   ) نمره۵/۰. (نام شاعر اين بيت را بنويسيد -۸

  □ يسعيد بيابانک) د    □ يفردوس) ج    □ ينظام) ب     □ يسعد) الف
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  ) نمره۱. ( بنويسيديبيت داده شده را به نثر امروز -۹
  

   بخوان و خواه نخوان ما نوشته ايميخواه             دل غنيمت استي مطالعه يدر زندگ

  
  

  ) نمره۱(؟ در کدام گزينه آمده است" اصحاب، عشّاق، ِحکَم "يمفرد واژه ها -۱۰
  

  □، معشوق، حکم يصحاب) ب  □صحابه، عاشق، حکمت ) الف
  □صاحب، عاشق، حکومت ) د  □مت کحصاحب، عشق، ) ج
  

  ) نمره۵/۰( به کار نرفته است؟ يدر کدام گزينه فعل استمرار -۱۱
  

  □ رفت  ي بزرگ به جنگ مي با پدريمرد )ب    □ يصيادان آن جا آمدند) الف
  □  يح رفتميروز با او به گردش و تفريمن د) د    □ يگفتن است نه يعلم دانستن) ج
  

  ) نمره۱ (.دي کنيسي بازنوپرانتزر را با توجه به فعل داخل ي زي جمله ها-۱۲
  

  )ماضي التزامي (   .کتاب تازه اي خريده استامروز برادرم ) الف

  
  )ماضي نقلي(   . ما هفته ي آينده اين داستان را مي خوانيم) ب

  
  

  )  نمره۱( است؟ نادرستم واژه با توجه به معنا  کدا-۱۳
  □) هوشمندي(فراست   □ )مصلحت(الح صَ    □) گرامي داشتن (اعظاظ    □) غمگين(نژند 

  □) آواز(طنين   □) گفتگو(محاوره     □) شنونده(مستمع   □) عريض شدن(تعرز 
  

  ) نمره۱. (ترکيب های وصفی و اضافی را مشخّص کنيد -۱۴
  

  ...: ...............ميوه ی الوان) د   .............: .....تقدير عزيز) ج  ............: ......تنبيه خداوند) ب  ............. .....:خواب جهالت) الف
  

  ) نمره۱ (.مفهوم عبارت های زير را بنويسيد -۱۵
  

  . به خود مشغول باش،کم خصمی خواهی) الف
  

  
  .خلق را دوست خواهی، مال را دشمن گير) ب

  
  

  ) نمره۱(معنی صحيح است؟ کدام واژه با توجه به  -۱۶
  

  □) خوابيد(نَهفت     □) قوی(نحيف     □) اندوه(حزن   □) آرامش(مشقّت 
  □) نياز(هاجت    □) ويژگی(خسال     □) هراس(نهيب     □) دفعه(وحله 

  

  ) نمره۱. (جمله را کامل کنيد -۱۷
  

  . استفاده کرد".................................گفت و گوی با ديگری يا " و ".................................گفت و گوی درونی يا "در يک متن می توان از 
  

  ) نمره۵/۱. (دو کتاب مثنوی را نام ببريد. مثنوی را تعريف کنيد -۱۸


