
بسره قهطی عظـیم پیـدا شـد و خـواهرانش متفـرّغ شـدند. روزي از شـدت        اَدویه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و در  ۀرابعچون « .............................  شود؟ در متن زیر، چند غلط امالیی دیده می 4 25/0  سرگشته و مبهوت ـ آسایش و فراغت ـ حیرت و شگفتی ـ برگزاري مسابقهب)   ضم غذاذلّت و خواري ـ ترجیح و برتري ـ حدفاع مقدس ـ الف)    ؟خورد نمیدر کدام گروه، نادرستی امالیی به چشم  3 5/0 هاي مذهبی امان ـ فراست و زیرکی ـ همدم نیکوخصال ـ مدحوش و متحیر ـ اقلّیت تواضع و تظرّع ـ رخصت و اجازه ـ هجوم بی  در پاسخنامه بنویسید.هاي امالیی را پیدا کنید و  هاي زیر، غلط در گروه واژه 2 1 امال) ب  5  ................................................................................................................................................................................................................................  )1سمع نکند. ( در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از وي پوشیده دارند، استراق .5 ................................................................................................................................................................................................................................  )1سامان، غم مخور ( دیده، حالت به شود، دل بد مکن / وین سر شوریده بازآید به اي دل غم .4 ................................................................................................................................................................................................................................  )1ندانی که ایران، نشست من است؟ / جهان، سر به سر، زیر دست من است ( .3 ................................................................................................................................................................................................................................  )1که مقرّبان آسمان به تو نازند. پس رابعه همه شب نماز کردي و تا صبح بر پاي بودي. ( فردا جاهیت خواهد بود، چنان .2 ................................................................................................................................................................................................................................  )1نعمتت، بار خدایا، ز عدد بیرون است / شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار (. 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   منه: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  باید تا بدانم  پدر و مادر و اسیرم. مرا از این همه هیچ غم نیست، الّا رضاي تو؛ می ناراحتی روي بر خاك نهاد و گفت: الهی! غریبم و بی الّاتفـر متفـرّغضضضضاي رضا رضاي شـغ شـضايضاي 5/1  ............................................. )     25/0نشوي. ( غرّهبرایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، تا زیاده به خودت  .6 ............................................. )     25/0کردند. ( نمی معاصیبرخی از مردم اگر حیا نداشتند، ترك  .5 ............................................. )     25/0( ! اگر یک دوست خفته است، دوست دیگر بیدار است.طرّارتو خود را مرنجان اي  .4 ............................................. )  25/0هاي دشت. ( اند روي دستاز خاکستر خاموش، م یتلّها تنها،  اي دیگر، از تمام تانک لحظه .3 ............................................. )    25/0نگرم. ( درخشد، می و ماه که همچون ظرفی سیمگون می فام نقرههاي  به ستاره .2 ............................................. )     25/0نیست ( عارز آزادگان، بردباري و سعی / بیاموز، آموختن  .1 مشخّص شده را بنویسید.معنی واژگان  5 2 واژه معنی و شناخت) ج  25/0  »که راضی هستی یا نه. ّت، ا متمتمت متفـش متش متفت، کک پاس پاسخنا ـ همدکی ـ همدم نیکنامه ......در پدر پاو .....................س رود،کس رود، خو..... کسدو کس......................... للللد، دلد، دل......... بد مل بد م کسو ...ت منست من اس.. ..ستست......................... تتتت اه خواهت خواهد..............



ترتیـب   بـه » خوانـان  نامه«و » فردا«، منظور از »خود، ننگت آیو ۀنامنامه خوانند / تو وینی  خوانان نامه فرداچو «در بیت  8 1  ................................................................................................................................................................................................................................  )5/0ترتیب چیست؟ ( ، به»کشان عید می«و  »کشان می«) مقصود از 3 ............................................................................................) 25/0در بیت دوم، چه کسی است؟ (» سلطان زمین و آسمان«) منظور از 2 عاشق بودنب)   مطیع بودنالف)    )25/0) مفهوم مصراع اول بیت سوم چیست؟ (1 آمدامر و نهی و فرمان باش / هشدار که منجی جهان  ةآماد   باران شد / سلطان زمین و آسمان آمد گلزار ز عیش، الله   کشان آمد میالد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید می   ها پاسخ دهید.  با توجه به ابیات زیر، به پرسش 7 2 متن درك) د  5/0  فلکب)    دنیاالف)   ننهند پرخونکاسۀ ننهند / لب بر لب این  گردونمردان تو دل به مهر . 2 نزدیکب)    دورالف)   نیست / این رستخیز عام که نامش محرّم است بعید. گر خوانمش قیامت دنیا 1 شده را تعیین کنید.  مشخّص ةواژدر هر مورد، معناي درست  6 بارم سؤالردیف 4از  2صفحه   منه: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  ، منظـور از بخـش   »که وي همه را به کار آید از دست مگذاردر هر که این دو گوهر یابی، چنگ در وي زن و «در عبارت  10 25/0  ................................................................................................................................................................................................................................  ؟ چیست» و شیران پلنگان« ، مقصود از»شود پلنگان و شیراندریغ است ایران که ویران شود / کنام «در بیت  9 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................   چیست؟ ، م»»دآید 1  ...................................        ...................               گم شد خاندان نبوتشبنشست /  بدانب) پسر نوح با   ............................                        ..........................         جان آمد دوبارهمباش زیر این خرقه / بر جان جهان،  خاموشالف)  .شده را بنویسید هاي مشخّص در ابیات زیر، نقش دستوري بخش 11 8 ادبی و زبانی هاي دانش) هـ  25/0  ................................................................................................................................................................................................................................  شده، چیست؟  مشخّص ...... ............................ پلنگانپلنگان.... ، منظ.............. ، م،، م»»یوآیو گ (................................ )55/0؟ (ت؟ (ت شدشدسیسیسیسیکسیکسیستست؟سی اسسی است جججاجانر جر جانپاسرارارابارانبارابارانهاللهجان آجان آن باشمان باش / هران شداران شد / ااااااهاها پسشسش د ددنف) لف) دنیدنی



75/0  .........................................................گروه اسمی از نوع صفت بیانی  ۀوابستیک پ)  .........................................................گروه اسمی از نوع صفت اشاره  ۀوابستیک ب)  .........................................................گروه اسمی از نوع صفت مبهم  ۀوابستیک الف)   »/ بهتر از آن دوست که نادان بود  دشمن دانا که غم جان بود   هر که در او جوهر دانایی است / بر همه چیزیش توانایی است   آن کار کرد ةچارزي پدرش رفت و خبردار کرد / تا پدرش «    شده را مشخّص کنید. در دو بیت زیر، موارد خواسته 12 بارم سؤالردیف 4از  3صفحه   منه: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  ایم. پدرش مردي بافنده بود و برخی محمد غزّالی را سرآمد روزگار خویش به شمار آوریم، به خطا نرفتهاگر ابوحامد « است؟  نرفتهدر عبارت زیر، کدام زمان فعل به کار  14 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  شد. کم داشت براي خودش دانشمندي می خواند و کم هر روز بعد از ظهر، در کتابخانه درس می و ماضی مستمر را پیدا کنید. هاي ماضی استمراري  در عبارت زیر، فعل 13 ...... 2  ................................................................................................................................................................................................................................  نظیر)(تلمیح، مراعاتاند / نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح. 4 ................................................................................................................................................................................................................................  (جناس، تشبیه)تا نشود راز چو روز آشکار / تا نشویم از پدرش شرمسار . 3 ................................................................................................................................................................................................................................  (تضاد، تشخیص)اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند / چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور . 2 ................................................................................................................................................................................................................................  (کنایه، تشبیه)چراغ یقینم فرا راه دار / ز بد کردنم، دست کوتاه دار  .1 هاي خواسته شده را با ذکر دلیل مشخّص کنید.  هاي زیر، آرایه در بیت 17 5/1  ........................................................... ) تکبیر:6................................................ ) دانشمند:5................................................ ) تندرست:4 ......................................................... ) نامحرم:3.................................................. ) هواپیما:2.................................................. ) خرسند:1 هاي زیر را مشخّص کنید. واژهبودن هر کدام از » ساده«یا » مرکّب«، »مشتق« 16 5/0  آید ام، صد چشمه خون بیرون نمی آید / که از هر دیده به یادم هرگز آن نخلِ قد موزون نمیب)   اي باز؟ چه پیش آمد تو را از بخت بدساز؟ / چه تیمار و چه سختی دیدهالف)   ؟ شود نمیدر کدام بیت فعل ماضی نقلی دیده  15 5/0  مضارع اخباريهـ)      ماضی سادهد)      ماضی نقلیج)      مضارع التزامیب)      ماضی بعیدالف)   »دانند.او می ۀپیشلقب غزّالی را به مناسبت  آیدآیدمیمی نآوریم،ر آوریم، به        ی مارشمار آ ...................... کمد و کخواند و کمو ماضو ماضیي ري  .......... ريريريريمراريستمراري ی ا اسمی اسمی ازمیسمی از نوازی از نوع صفنوع صف گروگروه ا



......  20جمع بارم  5/0          دانی، چه حاصل؟   قدر خود نمی/ تو  ..................................................................................................  بیت زیر را کامل کنید.  24 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  کودکی ـ ایشان ـ از ـ اوترین ـ بود ـ دشمن ـ  اندیش یکی ـ عاقبت  را بنویسید. » دوراندیشی«هاي زیر، یک بیت کامل از شعر  با کنار هم قرار دادن واژه 23 1 حفظی شعر) ز  5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  را توضیح دهید.» هر یکی را آنچه به کار باید، داد«عبارت  22 5/0  ................................................................................................................................................................................................................................  چیست؟ » نگرد ها و کردارتان می خداوند به دل« ۀجملمنظور از  21 1 خودارزیابی) و  5/0  .................................................................................................. ویکتور هوگو:. 2 .............................................................................. توسی:خواجه نصیرالدین . 1 هاي زیر، یک اثر نام ببرید.  از هر یک از شخصیت 20 5/0  .......................................................................... النّوادر: مجمع. 2 .............................................................................. خلد: ۀروض. 1 هر یک از آثار زیر چه کسی است؟ پدیدآورندة  19 25/0  ، ردیف را مشخّص کنید. »شرح قصه نیست ۀحوصلشرح قصه نیست / فرمانبریم،  ۀحوصللشکریم  بی«در بیت  18 بارم سؤالردیف 4از  4صفحه   منه: پایه ادبیات: نام درس 6/2/1397آزمون: تاریخ دقیقه 50مدت آزمون:  کالس: مدرسه: اول متوسطه) ةدور(  نام و نام خانوادگی:  مدارس سالم آزمون تشریحیباسمه تعالی  ..........د. د.  یسویسید. .. ................ ......... ....................... چچ»» دد »»ردرد»گرنگرد ... ................................... ...............رر ...هايهاي زت ......... ............


