


 

  نمره 15            فارسی نوبت دوم  آزمون آمادگی

 نام ونام خانوادگی:

 کالس:

 

  طراح سوال:

 نوبت دوم امادگی نوع آزمون:

 دقیقه 30 زمان آزمون:
1 

 

 

 نمره( 6) .معنای ابیات زیر را بنویسید -1

 وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها. الف(

  

 ب( عقل ها حیران شود کز این خاک تاریک نژند.

 

 ج( گفتا تو خود حجابی،ورنه رخم عیان است.

 

 افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خوردد( شاه به تنگنا 

 

 پ( نام نیکوکار بماند ز ادمی / به کزو ماند سرای زرنگار

 

 تشنهآل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک / نسل حیدر همه از اکبر و اصغر  (ذ

 

 نمره( 2. )ژگان زیر را بنویسیدمعنی وا -2

 

 ------هلهله: -4       -----حالوت: -3       -----صورتگر: -2       -----:کنه -1

 -------تأمل: -8       ------شمایل: -7        -------طایری: -6        -----سبا:-5

 نمره( 4) درک مطلب. -3

 

 مورد کافی است( 2صفات الهی اشاره دارد؟ ) شعر ستایش به کدام ومدبیت  الف(

 

 صفت( 5ب( توضیحاتی از ملخ که در نحج البالغه امده بنویس؟)

 

 کلید شناخت هر ملت چیست؟ج( 

 

 د( اصلی ترین عامل پیوند رهبری و ملت چیست؟

 نمره( 3دانش ادبی و زبانی ) -4

  

 کدام است؟ردیف و قافیه بیت زیر  الف(

 «دوستی از من به من نزدیک تر / از رگ گردن به من نزدیک تر»

 

 ب(غلط های امالیی را مشخص کنید:

 

 «نایرانیاطبار  –های نقز گل  – و فروغ فّر -خواستگاه بخردان»

 

 :هم خانواده بنویسید 4برای واژگان (ج

 

 ---------.--------.-----------.------شیوع:   --------.--------.-------.------انیس:
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 نمره( 2جایزه دار) سوال

 

 را به طور کامل بنویسید 6شعر: شعر درس حفظ 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

----------------------------------                        ---------------------------------- 

 

 

 

 باشید موفق 

 

 

 

 

 

 به حرف نمره 

 به عدد نمره 

 امضا:
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