ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻧﺎم :
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﻧﺎم ﭘﺪر :

اداره ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ :اول

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﯿﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء :

)ﻣﻬﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺎه(

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد :

ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم

ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻧﺎم درس :ﻓﺎرﺳﯽ )(1
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺑﯿﺮ :

ﭘﺎﯾﻪ :دﻫﻢ

اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺎرس

ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺣﺮوف:

رﺷﺘﻪ:

ﺷﻌﺒﻪ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن:

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع:

ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎن 70 :دﻗﯿﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺑﯿﺮ :

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء :

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد :

ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺣﺮوف :

ﺑﺎﺭﻡ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻗﻠﻤﺮو زﺑﺎﻧﯽ ) 7/5ﻧﻤﺮه(
1

2

ﻣﻌﻨﯽ واژﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮدﮔﺎر ﻫﻔﺖ اﻓﻼك .رﻧﺞ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻦ.
ب :در ﺣﻀﯿﺾ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد .وﯾﻦ ﺑﻮم ﻣﺤﻨﺖ از ﭘﯽ آن ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﺮاب.
ج :ﺣﺪﯾﺚ دوﺳﺖ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ .آﻫﻨﮓ ﮐﯿﺪ و ﻣﮑﺮ و ﻋﺪاوت ﮐﺮدﻧﺪ.
د :ﻗﯿﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻫﻠﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﮔﺮﯾﺰي رﻧﺪاﻧﻪ زد.

2

در ﻣﺘﻦ ﻫﺎي زﯾﺮ ،ﻏﻠﻂ ﻫﺎي اﻣﻼﯾﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و درﺳﺖ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

1/5

اﻟﻒ :اﻟﻬﯽ ﻓﻈﻞ ﺧﻮد را ﯾﺎر ﻣﺎ ﮐﻦ ـ ﺧﺎﺳﺖ ﮐﺰان ورﻃﻪ  ،ﻗﺪم در ﮐﺸﺪ.
ب :ﭘﯿﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﺮﻣﺖ دار .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺰرد.
ج :در ﻗﺮآن ﺣﯿﺎط دل ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺎ آﻧﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻼص ﭘﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.
3

ﻣﻌﻨﺎي واژه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺮوزي آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

/5

»ﺷﻮخ از ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ«
4

ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺣﺬف دارد؟ ﻧﻮع ﺣﺬف را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

1

اﻟﻒ :ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺳﺰا ،ﺣﻖ ﺷﻨﺎس ﺑﺎش؛ ﺧﺎﺻﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
ب :ﻧﯿﮑﻮﺧﻮ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﯿﮑﻮرو.
5

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﻞ »ﮐُﺸﺖ« را در ﻣﺼﺮاع ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

1

اﻟﻒ :ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻮش ﻟﻌﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ آرزو ﮐﺸﺖ.
ب :ﺑﺎدي ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﮑﺸﺖ.
6

ﺑﺮاي ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ »ﻫﺴﺘﻪ  +ﺻﻔﺖ  +ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ« ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
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7

ﻧﻮع ﺿﻤﺎﯾﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
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اﻟﻒ :اي ﺻﺒﺢ دم ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻤﺖ.
ب :ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ج :دوﺳﺘﺎن اﮔﺮم دل دﻫﻨﺪ ،ﺟﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ.
ﻗﻠﻤﺮو ادﺑﯽ ) 4ﻧﻤﺮه(

8

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ »ﭼﺸﻤﻪ« ﻧﻤﺎد ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

/5

9

در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﮐﺪام واژه در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

/5

ﭘﺸﺖ دﯾﻮار آﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﻮش دار

ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﭘﺲ دﯾﻮار ،ﮔﻮش

10

ﮐﻨﺎﯾﻪ »ﮔﻨﺪم ﻧﻤﺎي ﺟﻮ ﻓﺮوش« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟

/5

11

در ﺟﻤﻠﻪ »ﻋﺰﻣﺖ ،ﺿﺎﻣﻦ دوام ﺟﻬﺎن ﺷﺪ« ﮐﺪام آراﯾﻪ ادﺑﯽ وﺟﻮد دارد؟

/5

12

»ﺑﯽ ﻣﻬﺮ رﺧﺖ روز ﻣﺮا ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ« ﭼﻪ آراﯾﻪ اي دارد؟ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
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 13ﺳﺠﻊ ﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

/5

ﻣﻠﮏ ﺑﯽ دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و دﯾﻦ ﺑﯽ ﻣﻠﮏ ،ﺿﺎﯾﻊ
14

ﻫﺮ ﯾﮏ از آﺛﺎر زﯾﺮ از ﮐﺪام ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ

1
ب :ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮑﺮي ) 8/5ﻧﻤﺮه(

15

در ﺟﻤﻠﻪ »اﺛﺮ ﻏﻢ و ﺷﺎدي ﭘﯿﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺮﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﮑﻦ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

/5

16

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ درس »ﭘﺎﺳﺪاري از ﺣﻘﯿﻘﺖ«  ،ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﮔﯽ را ﻏﺒﻄﻪي ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ؟

/5

17

در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎﻋﺮ از »رﻣﻪ« و »ﮔﺮﮔﯽ ﺷﺒﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟

1

اﯾﻦ ﮔﺮﮔﯽ ﺷﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد

اي ﺗﻮ رﻣﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﮔﺮگ ﻃﺒﻊ

 18از ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »و ﻣﻦ ﯾﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ اﷲ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ« را درﯾﺎﻓﺖ؟

19

اﻟﻒ :ﻫﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻫﻞ وﻓﺎ ﻧﮕﻪ دارد

ﺧﺪاش در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل از ﺑﻼ ﻧﮕﻪ دارد

ب :ﻏﺒﺎر راﻫﮕﺬارت ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ﻧﮕﻪ دارد

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »و ﻣﮑﺮوا و ﻣﮑﺮ اﷲ و اﷲ ﺧﯿﺮ اﻟﻤﺎﮐﺮﯾﻦ« اﺷﺎره دارد؟

/5

/5

اﻟﻒ :ﻣﻠﮏ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را دوﻟﺖ ﺑﺮ دوﻟﺖ زﯾﺎدت ﮐﺮد.
ب :ﻫﺮﮔﺰ ﮐﯿﺪ ﮐﺎﯾﺪان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺐ دان ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
20

ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم »دﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺑﻮد و وﺳﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﺮا ﻣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻨﺪ« را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
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21

ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻠﻒ ﺻﺪق ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻫﻨﺮور ﺧﻮد ﺑﻮد« ﭼﯿﺴﺖ؟
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 22ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ:ﮔﻞ از ﺷﻮق ﺗﻮ ﺧﻨﺪان در ﺑﻬﺎر اﺳﺖ

از آﻧﺶ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ

/5

ب :ﮔﻔﺖ ،درﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ ،ﯾﮑﺘﺎ ﻣﻨﻢ

ﺗﺎج ﺳﺮ ﮔﻠﺒﻦ و ﺻﺤﺮا ،ﻣﻨﻢ

/5

ج:ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ از ﺷﺠﺎﻋﺖ /در ﮔﻮﺷﻪي روﺷﻦ وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺴﺘﺎده اي
د:ﭼﻮ داد ﻋﺎدﻻن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن در ﺑﻘﺎ ﻧﮑﺮد

ﺑﯿﺪاد ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬرد

ﻫـ :ﮔﺮت ﻫﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﮕﺴﻠﺪ ﭘﯿﻤﺎن

ﻧﮕﺎه دار ﺳﺮِ رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﻪ دارد

/5
/5
/5

و :ﻫﺮ ﮐﻪ داد از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،از داور ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

/5

ز:ﻗﺼﻪي ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻪ از ﺣﺴﻦ او ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮت او ﮔﻔﺖ.
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ح :ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ رﻓﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اِﻧﻌﺎم و اِﮐﺮام ﺑﻪ راه درﯾﺎ ﮔﺴﻞ ﮐﺮد.
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ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ

