
75/0 سهم عظیم ـنبی و وسی  ـها  مضاهر و نشانه ـصمیمیت و اخالص  ـپیشوایی و مقتدایی  ـنذیر  استعداد بی ـظهور اسالم   نها را در پاسخنامه بنویسید.آکلمات زیر، سه غلط امالیی وجود دارد،  در گروه 2 1 امال) ب  5  ................................................................................................................................................................................................................................  )1دلم در آتش غفلت مسوزان / به معنی، شمع جانم برفروزان ( .5 ................................................................................................................................................................................................................................  )1کنم. ( از خداوند تعالی، سالمت و سعادت و ترقّی در علم و عمل براي شما نور چشمان، آرزو می .4 ................................................................................................................................................................................................................................  )1که دلی را ز خود بیازاري ( دالن، سعدیا، که ملک وجود / نیرزد آن به جان زنده .3 ................................................................................................................................................................................................................................  )1الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم. ( .2 ................................................................................................................................................................................................................................  )1کس نبود روا ( روا / با تو یاد هیچ اي خدا، اي فضل تو حاجت. 1 هاي زیر را به فارسی روان بازگردانی کنید. ها و عبارت بیت 1 5 نثر و شعر معنی بیان) الف  بارم سؤالردیف 4از  1صفحه   هفتم: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: (دوره اول متوسطه)  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  75/1  ............................................. )     25/0( عبرت نمودمهاي عالم آزمودم / ندیدم چون تو و  همه گل .7 ............................................. )25/0( کنم. باشم، از شما خداحافظی می اصفهان می عازمطور ناگهانی  اینجانب مجید، چون به .6 ............................................. )     25/0( آهنی خوشحال شد. کرد و آدم نجوادلی  شاپرك با ساده .5 ............................................. )     25/0جست. ( دوري می تجملدر زندگی از  .4 ............................................. )     25/0( آموز چمیدنتا کی حرکات کودکانه؟ / در باغ و چمن  .3 ............................................. )    25/0( هاي دشمنان، واقعیت، عکس این است. تالش به رغماما  .2 ............................................. )     25/0( درازدستیاي هست کن اساس هستی / کوته ز درت،  .1 معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید. 4 2 واژه معنی و شناخت) ج  25/0  »مبین است ..........................سعدي از این پس که راه پیش تو دانست / گر ره دیگر رود « ل کنید. کام» ظالل، زالل و ضَالل« بیت زیر را به کمک یکی از کلمات 3 نبنبی  ــها ها انه شاشان ........................ )1 (ن ( ............. عمل بو عمل بر..........اا در علم در علم و................................ جوک وجوک وجو.......جوجود ککککلکملک.... ک تور کار تور کار تو...........و ج تو ج ............که که در



75/0  روي سیب؟ سراي تو بعد از تو کی شود / خندان انار و تازه به و سرخ در بوستانج)   ها به فصل بهار / باد را هر زمان کند عطبار (عطر باد) صحبت باغب)   یکو از او بسی یابیاي چو بشتابی / نام ن با بِهان لحظهالف)   )25/0( ؟نداردکدام گزینه با بیت باال، ارتباط معنایی  .2 ..................................................................................................................................) 5/0( مفهوم قسمت معین شده چیست؟ .1 »، باغ را خندان کند / صحبت مردانت از مرادن کندنار خندان« با دقّت به شعر داده شده، به دو سؤال آمده جواب دهید. 7 1  صیت (آوازه) شرعش همه جهان بگرفت / هم زمین و هم آسمان بگرفتج)   سید کائنات، شمع رسل / مفخر و پیشواي جمع رسلب)   غالمی محمد دارمگرچه از لطف پدروارِ علی سرشارم / هر چه دارم ز الف)   )25/0( ارتباط معنایی دارد؟ 2کدام گزینه با بیت  .4 حضرت نوحج)  حضرت یوسف   ب)  حضرت ابراهیم   الف)  )           25/0( لقب کدام پیامبر است؟» خلیل« .3 ..........................) 25/0( شود؟ در کدام بیت دیده می» ماهاي است، خورشید و  نور محمد (ص)، ذره«مفهوم عبارت  .2  نادرستب)    درست الف)   )25/0( شود. دریافت می 2بودن پیامبر از بیت » االنبیاء خاتم« .1 سعدي، اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد، بس است و آل محمد )3 آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی / آمده مجموع در ظالل محمد )2 (ص) / سرو، نباشد به اعتدال محمد ماه فرو مانَد از جمال محمد )1 با توجه به شعر زیر از سعدي، پاسخ دهید. 6 2 متن درك) د  25/0  طالع بخت در آن روز برآید که شبش / یار تا صبح ورا مونس و همدم باشد د)  گر با غم عشق سازگار آید دل / بر مرکب آرزو سوار آید دل ج)  کند ها شکایت می کند / از جدایی بشنو از نی چون حکایت می ب)  تر وفا جدایی خوش تر / وز همدم بی با یار موافق آشنایی خوش الف)  ؟خورد نمیدر کدام بیت به چشم » دمساز« واژةمترادف  5 بارم سؤالردیف 4از  2صفحه   هفتم: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: (دوره اول متوسطه)  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  ............................. 25/0  »کشف کردن، سري به طبیعت روستا زدم.براي فراگرفتن و فهمیدن و به ویژه « جمله تشکیل شده است........................... عبارت زیر از  9 8 ادبی و زبانی هاي دانش) هـ  25/0  است.............................................. لقب » حیدر«، »بر این زادم و هم بر این بگذرم / چنان دان که خاك پی حیدرم« در بیت مناسب پر کنید.واژة را با  عبارت زیر 8 .... حضف) لف) اهحضرحضرت احمد دارمحمد دارم ابرا ماه مماهد و د و  //2525((ود. ددد ششت میت می محمدشق محمد، بسمده مجممده مجمو مدمدمدآمده / آمدسی / آمدهسروسرو سر) / سر) / سروخ ))))ص)ص)ي، پاسي، پاس درت درخت درر



75/0 ............................          ....................... .................... »ش به دست خویش بنوشتتقدیررا سروري داد / که  آن ملّتی خدا« را بنگارید.هاي تعیین شده  نقش دستوري عبارت 12 1  ................................................................................................................................................................................................................................  »داد؛ سرانجام تعدادي از دعاها را در خاطرش سپرد. شد، کودك به صداي او گوش می که پیرمرد سرگرم ذکر و دعا می هنگامی« در متن زیر ضمیرها را بیابید و مرجع هریک را بنویسید. 11 1 .............................................     دلیل تأخیر خود را بگویید  .2 .............................................     اي افتاده است  مگر اتّفاق تازه. 1 هاي زیر را بنویسید و در آخر آنها عالمت مناسب بگذارید. نوع جمله 10 بارم سؤالردیف 4از  3صفحه   هفتم: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: (دوره اول متوسطه)  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  75/0  شود. می نامیده .............................................دهـد،   ت است و شخص و شمار فعل را نشان میشود و در شش ساخت متفاو جزئی که به فعل اضافه می. 3 گویند. می .............................................شود،  شش ساخت فعل تکرار میهمۀ به جزء ثابت فعل، که در . 2 است. .............................................در زمان گذشته، » بوسیدن«مصدر » دوم شخص مفرد«صیغۀ . 1 هاي زیر را تکمیل نمایید. هجمل 14 25/0  مه دو هفته درین یک دو روز خواهم دید / که کس نبیند از آن ماه در هزاران سالج)   گران خواهی شد / حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی آخراالمر گل کوزهب)   خواهم ات می آستانهخواهم / بوسیدن  ات می اي دوست طواف خانهالف)   است؟ نرفتهبه کار » آینده« در کدام بیت زیر فعل 13 او ببیند. مصطفی دیگر سردش نبود. او چهرة توانست برق خوشحالی را در  هاي پیرمرد نشست. مصطفی می لبخند شادي روي لب. 1 ده را با ذکر دلیل مشخّص کنید.هاي خواسته ش هاي زیر، آرایه در عبارت 15 ی دفی دیگر 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  جوشان نیرو و استعداد است.چشمۀ جوان و نوجوان ما، ب)   جوان و نوجوان ما با استعداد است.الف)   است؟ چرا؟ کدام سخن زیر، ادبی و تأثیرگذارتر 16 2  ................................................................................................................................................................................................................................  نظیر، کنایه و تشبیه) (مراعاتکردند.  دوستی را قطع نمیرشتۀ آموختگی،  آموزان و شاگردانش چنان بود که بعد از دانش رفتار او با دانش .2 ................................................................................................................................................................................................................................  (تضاد)کرد.  خوشحال بود و همین احساس، او را گرم می ....علفعل ر......را نشانل را نشان ........................ ...... کنتانتاننبینبین کن کو کن کهند ایند از آن پره پر آن ماه آن ماه کبو تاتا  آستآستانه ن  ک ک ک کنبو تاست؟هرفته ....................ش به ششقدیرقدیر مرم ذ...................عیین شعیین شقدقدقدیقدیتقدتقدشده..... ............ ردردردرد سرمردرمرد سیریرد سرد سر



جاهاي خالی را عالمت بزنید.  هاي مناسب  در موارد زیر، واژه 20 1 حفظی شعر) ز  5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  توضیح دهید.» اش را اندیشه، کرد و مدرسه (علّامه جعفري) را آرام می حرم، دل او« عبارتدربارة  19 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  ؟»بهاتر است وقت از طال گران«گویند:  چرا می 18 1 خودارزیابی) و  5/1  ............................................. اورنگ: هفت. 3 ............................................. هاي ناگهان: آینه. 2 ............................................. تمهیدات:. 1 یک از آثار زیر چه کسی است؟ هرپدیدآورندة  17 بارم سؤالردیف 4از  4صفحه   هفتم: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: (دوره اول متوسطه)  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  ــبی در  .1 ــوزي.......................... شـ ــا آه و سـ بـ ــی  ــین مـ ــوزي    چنـ ــر عجـ ــا پیـ ــت بـ گفـ ــاره     ــرد پـــ ــه مـــ ــتم کـــ دوزي شنیدســـ ــام  .......................... « ــبوي در حمـ روزيخوشـ ــرفتم آن  .2  محـبوبی ـگلی  ـمحفـلی ب)   معشوقی  ـگُلی  ـمجلسی الف)   »به دستم.......................... رسید از دست    ــري .......................... گ ــردم خمی ــذیري و ک ــوب و دلپـــ ــود و خـــ ــر بـــ ــري     معطّـــ ــون حریـ ــو، چـ ــرم و نیکـ ــري نـ ــه  «خمیـ ــتم ک ــدو گف ــري .......................... ب ــا عبی ی ييي     20جمع بارم  5/0   / درِ رستگاري ببایدت جست ..................................................................................................بیت زیر را کامل کنید.  21 5/0   گل ـ مشکی ـ دالویز) ب  گُل ـ عطري ـ خوشایند) الف   »تو مستم.......................... که از بوي    ــبويي ـــهــبوـ ــتم کـــ خوخوم کــ نیدزنید.   ..................... ..............فري) راعفري) را آرا فففعفرجعف جعفر .................. ..............رر ز ط از طال


