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 یسمه تعالاب
 وزارت آموزش وپرورش

 اداره آموزش وپرورش ناحيه چهار تبريز

  دبیرستان غیر دولتی صدرای نور 

  8/00/0199: امتحان تاريخ 99 - 00 :اولامتحانات نیم سال  فارسی .:سواالت درس  ..........................................:نام 

 :.........................شماره صندلی دقیقه 00:مدت زمان امتحان صبح 8: ساعت شروع دوازدهم:  پايه ..........................:نام خانوادگی 

 
 :نمره به حروف  :                                       نمره به عدد                                    جهان پور –لیال :   نام و نام خانوادگی دبیر

 

                                            :                                                                              تاريخ و امضا                                                                                                                                                      
 بارم «نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی» (: ص)پیامبر اکرم ردیف

 معنی لغات 1

 را گويیم در مسجد بخواب داروغهگفت تا  –      .      شده فايقتاکی به قدرت او شهد  عصارۀ -

 .  روی میز يک پاکت کهنه برداشت ۀکازيپیرمرد از داخل  -                               پس افکنداز گردش قرن ها  -

 .در آب روشنايی ستاره می ديد بطّیگويند که  –                            م مرد و زن نالیده اندنفیردر  -
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 .بیابید و شکل صحیح آن را بنويسید در عبارت های زير، غلط های اماليی را 2

 .سنگش آيات وحی را بر لب دارد درختش، کوهش، هر سخرۀ( الف

 .سواحل شرقی مديترانه، از زيباترين نواهی عالم است( ب

 .مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و غرب باشد، ياد کن( پ

 .تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست( ت

 مرغ اسیر اين همه بحر وطن است نالۀ( ث

 .نتوان شبح تو گفتن که تو در وهم نیايی( ج

 

 

 

 

5/1 

 .صورت گرفته است( معنوی  -لفظی)  در بیت زير، حذف از نوع قرينۀ 3

 گهی از گربه ترسیدم، گه از باز/ نگشت آسايشم يک لحظه دمساز   -
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 .بررسی کنیدفعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنايی  4

 نیستدر حق ما هرچه گويد، جای هیچ اکراه / نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه  -
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 (ترکیب اضافی  -ترکیب وصفی. ) در بیت زير نوع ترکیب ها را مشخّص کنید 5

 مردم خردمند داد دل/ بستان بی خردان سِفلهزين  -
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 .بیت زير را بنويسیدنقش دستوری گروه های اسمی مشخّص شده در  6

 اسرار مناز درون من نجست / يار منهرکسی از ظنّ خود شد  -
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 .جمله ی زير را کامل کنید "فعل + مسند + مفعول + نهاد  "با توجه به الگوی  7

 .کندمی  ..............را  ..............، عشق حقیقی -

 مسند  مفعول نهاد        
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 .گروه اسمی زير، وابسته ی وابسته است؟ نوع آن را مشخّص کنیدکدام واژه در  8

 "قدرت قلم نويسنده  "
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 .را مشخّص کنید آنبه کار رفته است؟ نوع  "وابسته ی وابسته  "در کدام يک از گروه های اسمی زير،  9

 قلب آن سپاه( ب                                تموز سوزان کوير            ( الف
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 .است( ربط  –عطف ) در جمله ی زير،  "واو  "نوع  10

 ".آسمان رفته بودم به نظارۀ وآن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم  "
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 .ی عبارت بنويسیدمعنای دقیق واژگان مشخّص شده را در هر بیت، با توجه به مفهوم کلّ 11

 شیدايیسر برآرد دلم به / عشقتبیم آن است کز غم ( الف

 که با نادان نه شیون باد و نه سور/ دستورچه نیکو گفت با جمشید ( ب
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 مفهوم ابیات زير در کدام يک از گزينه ها قابل استنباط است؟ 12

 وان که ديد، از حیرتش کِلک از بنان افکنده ای/ هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد -

 بی دل از بی نشان چه گويد باز؟/ گر کسی وصف او ز من پرسد( الف

 کان را که خبر شد، خبری باز نیامد/ اين مدّعیان در طلبش بی خبرانند  (ب

 برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟/ دال خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟  -

 ستان شودزی بسرّ آن سرسب/ ندر زمین پنهان شود دانه چون ا (الف

 وان آتش خود نهفته مپسند/ شو منفجر ای دل زمانه( ب

 يعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است/ بی عشق زيستن را، جز نیستی، چه نام است؟  -

پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آن گاه که آتش عشق، او را ( الف

 .همچون خود گرداند

 .حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب! ود عاشق از عشق است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟وج( ب
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 .درک و دريافت خود را از عبارت های زير بنويسید 13

 .ای عزيز به خدا رسیدن فرض است، و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد -
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 5/0 يابی به عالم عشق را چه می داند؟سهروردی، شرط دست  14

 از کدام بیت دريافت می شود؟ "نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذيری از عشق  "مفهوم  15

 همچو نی دمساز و مشتاقی که ديد؟/ همچو نی، زهری و ترياقی که ديد؟ ( الف

 از درون من نجست اسرار من/ هرکسی از ظنّ خود شد يار من ( ب
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 "سوخته جان  "و  "آتش  "مقصود شاعر از  "زين سوخته جان شنو يکی پند / پنهان مکن آتش درون را  "در بیت  16

 چیست؟

 

5/0 

 .با توجه به ادبیات پايداری، مضمون مشترک ابیات زير را بنويسید 17

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است/ جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن  -

 دل نثار استقالل، جان فدای آزادی/ فرّخی ز جان و دل می کند در اين محفل  -
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 در بیت زير، شاعر چه چیزی را شرط رسیدن و وصال به معشوق می داند؟ 18

 "بايد که خاک درگه اهل هنر شوی / گر در سرت هوای وصال است، حافظا  "
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 اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟ مصرع زير، به کدام پديدۀ 19

 "ديناری بده پنهان و خود را وارهان : گفت "

 
25/0 

 معنی نظم و نثر 20

 .اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده( الف

 

 ز اشک ويران کنش آن خانه که بیت الحزن است/ خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد ( ب

 

 ز آهن به میان يکی کمربند/ يکی کله خود  از سیم به سر( پ

 

 تا بگويم شرح درد اشتیاق/ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق ( ت

 

 .چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود ياد نیايد( ث

 

 .سودای عشق از زيرکی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آيد( ج

 

 آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند/ آيین طريق از نفس پیر مغان يافت ( چ
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75/0 
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 .آرايه های خواسته شده را به ابیات زير وصل کنید 21

 اسلوب معادله                       مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند  / دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی ( الف

 جناس همسان                                                            ای گنبد گیتی ای دماوند   / ای ديو سپید پای در بند ( پ

 استعاره                                آشنايان را در ايّام پريشانی بپرس   / شانه می آيد به کار زلف در آشفتگی ( ت

 حسن تعلیل    پرده هايش پرده های ما دريد/ حريف هر که از ياری بريد  نی( ث

 

 

 

1 

 .با توجه به عبارت های زير، آرايه های مشترک آن را بنويسید 22

 .باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دريغش همه جا کشیده -

 .ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد ترد و دايۀدين بگساد صبا را گفته تا فرش زمرّفرّاش ب -
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 در بیت زير، کدام يک از ترکیب های مشخص شده، مفهوم مجازی دارند؟ 23

 "همچو من است  قفس مرغ گرفتارمسلک / اين همه بهر وطن است  مرغ اسیرناله ی  "
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 عبارت زير، يادآور کدام ضرب المثل فارسی است؟ 24

 ". حکومت سرهنگ ها پناه ببرد بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ دموکراسی قرن از بیم عقرب جرّارۀ "
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 25/0 .محسوب می شود( حسب حال  –سفرنامه ) ، بخشی از باستانی پاريزی، اثر دکتر از پاريز تا پاريسدرس  25

 5/0 .سروده شده اند........... و ........... های به ترتیب در قالب  "دماونديه  "و  "مست و هشیار  "دو شعر  26

 مشخص شده در بیت زير، نماد چه مفهومی است؟ واژۀ 27

 "کان سوخته را جان شد و آواز نیامد / بیاموز  پروانهعشق ز ! ای مرغ سحر "
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 ادبی می باشد؟ ز آثار زير، مربوط به کدام چهرۀهر يک ا 28

 : .........................تمهیدات........................                   : مثل درخت در شب باران -
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 .ابیات زير را کامل کنید 29

 تر شوی............. کز آب هفت بحر به يک / بحر خدا شو گمان مبر ............. يک دم  -

 ، صبح ستاره باران........................لبخند / و ساحل .............. آيینه ی نگاهت، پیوند  -

 

1 

 .مصرع های داده شده را مرتب کنید 30

 ؟ -راهرو  –شوی  –راهبر  –تا  –نباشی  –کی  -

 فرصت - کف –دادند  –کاين گونه  –از  –بی شماران  -
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  جمع نمره موفق باشيد
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