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 70:  امتحان مدت                                                                            باسمه تعالی                                                                  :نام و نام خانوادگی  

 مستمر آزمون                                                   اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت                                             2فارسی نام درس :  

 23/9/99 :تاریخ امتحان                                                                   نام آموزشگاه:شهید رجایی                                   سعید امیری دوماری:  دبیرنام 

 

7قلمرو فکری:   

5/1معنی واژه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده، بنویسید-1  

 الف:زنخدان فرو برد چندی به جیب.                               ب:بر نشست و به کوشک آمدکه خبری سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود

 

 گلوله های توپ روس ، باز شد.صفیر د: سپیده فردای گنجه با نهیب و        داری آن گوهر نیافته بود.خزانگی و خزانه استحقاق هیچ کس ج:

 

 آسان بی پایابچو بگذشت از پس ان جنگ دشوار                   از آن دریای ه:و 

 کشند نه به قوّت تن.حمیّت و:مردان ، بار را به نیروی 

1کشیده شده است بنویسیدر آن ها خط نقش کلماتی که زی-2  

        می داشت پدر به سوی او گوش                 کاین قصه شنید گشت خاموش

       چو آتش در سپاه دشمن افتاد                    زآتش هم کمی سوزنده تر شد

5/1در هر یک از گروه کلمات زیر،غلط های امالیی را پیدا کرده ودرست آن را بنویسید.-3  

حطام –آقا محمد خان  –تحت الحمایه گی روس  –ابلیس پر تلبیس  –خورد و بزرگ قونیه  –مجالس بحث و وعظ  –طواف غالب آدم  –الطاف الوهیّت   

 

تب سوزان و سرسام –گذاردن حقّ تندرستی  –سلت پادشاه  –دنیا   

 

1ید.نشان ده «شاخص»با ذکر نوع آن و یک « تبعی»عبارت زیر یک نقش در – 4  

 با این همه پیشگامی حاکم شهر، جواد خان در دفاع وپیش مرگی فرزندان و برادرانش شوری در جان ها می نهاد.

5/1زیر را مجهول کنید. جمالت-5  

ما کتاب های زیادی خواهیم خواند:                               امسال درس ها را زود شروع کرده اند:    

75/0رابطه معنایی کلمات زیر را بنویسید. -6  

 تذکرة االولیا و منطق الطیر:                              طریقت و شریعت:                                      زهد و تقوا:

 

نمره5:قلمرو ادبیب:   

75/0یک تشبیه ،جناس ومجاز بیابیدعبارت زیر در-7  

پس ،از ابر کرم باران رحمت برخاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل ، دل کرد.    

5/0کنایه ای بیابید و مفهوم آن را بنویسید. در بیت زیر -8  

 گفتند به اتفاق، یک سر                      کز کعبه گشاده گردد این در

5/0.توضیح دهیدبیابید و  آرایه ادبیدر بیت زیر دو -9  

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست                     ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست     
  

5/0در عبارت زیر بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟-10  

!ردر ایران آن روز دو دربار بود ! دربار بزم و دربار بزم . بزم پدر،رزم پس   

25/0استعاره از چیست؟«دریای خون»در بیت زیر منظور از -11  

در آن دریای خون در دشت تاریک                     به دنبال سر چنگیز می گشت   

1نام نویسنده کتاب های زیر را بنویسید-12  

:الهی نامه:                             زندان موصل:                                زندگانی جالل الدین محمد،مشهور به مولوی:                        مرصاد العباد  

5/1کامل کنید)شعر حفظی(-13  

....................................................................................                                      زین همرهان سست عناصر دلم گرفت   

 فام..................................................................                                    شاهد آن  روضه  فیروزه  

....................................................................................                   عاقبت از خامی خود سوخته                                    

 

 



 

 

  

8قلمرو فکری:ج :  

معنی عبارات و ابیات زیر را بنویسید.-14  

5/0«زود باشد که این پسر آتش در سوختگان عالم زند»شیخ عطار به بهاء الدین گفت:الف:  

1دستکاری قدرت بنمایم، تا در این آینه نقش های بوقلمون ببینید،صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک  روزکی چندب:   

 

5/0تا خویش را ضیعتکی حالل خرند و فراخ تر بتوانند زیستج:  

75/0آن شهر ماستما به فلک بوده ایم ، یار ملک بوده ایم                                     باز همان جا رویم ، جمله که د:  

 

5/0 دمار از جان این غوالن کشم سخته:   

75/0 کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست                                   که دون همتانند بی مغز و پوستو:   

 

25/0بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟-15  

؟چرا به دانه انسانت این گمان باشد                         ؟کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست    

5/0در عبارات زیر منظور از قسمت های مشخص شده چیست؟-16  

  الف:هر لحظه از خزاین غیب ، گوهری در نهاد او تعبیه می کردند.

 

  ب:از حکمت ربوبیت به سرّ مالیکه فرو می گفت.

 

1نون و چاره سازی آن ها مقایسه کنیدشان مجیمفهوم بیت زیر را با نگرش خو-17  

که دل حل بکند مسئله ها را ریک بار هم ای عشق من از عقل میندیش                       بگذا   

 

5/0در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟ -18  

   مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده ان ،از پنجره های باز و نور گیر گریزان هستند 

 

25/0شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته ای را دارد؟-19  

 در آن تاریک شب می گشت پنهان                     فروغ خرگه خوارزمشاهی

5/0می کند؟چه صحنه ای از نبرد را وصف « شکفت و برگ می کرد یولی چندان که برگ از شاخه می ریخت/ دوچندان م»شاعر در بیت -20  

 

5/0کدام ویژگی مجنون بارز است؟« کز عشق به غایتی رسانم/کاو ماند اگر چه من نمانم»در بیت-21  

 

5/0به اعتقاد موالنا چه چیزی را باید مایه دریغ و افسوس دانست؟«در کوی عاشقان»با توجه به متن درس -22  

    
                                                          

 سربلند باشید 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  سربلند باشید 
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