باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:

شماره دانش آموز

مدرسه :

سئواالت امتحانی درس فارسی
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مدت امتحان  06دقیقه
تاریخ امتحان

سال تحصیلی
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نام نام خانوادگی دبیر -امضاء

بارم

 -1وابسته های پیشین وپسین وهسته ی گروه های اسمی زیررا بنویسید.
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الف) پس دراین آیات تفکر کن.

1/1

ب)کدام مورد نمی تواند وابسته پسین باشد ؟
الف)صفت برترین

ج)نشانه نکره

ب)نشانه جمع

د)صفت بیانی

 -2در بیت زیر چه آرایه ای وجود دارد.
دیدار یارغایب دانی چه ذوق دارد

ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد

6/1

 -3هریک ازشخصیت های زیرنماد چه کسانی هستند.
مرغ...........................:کرم............................:

6/1

 -4درعبارت"اگر در خانه ای شوی  ،روزگاردرازصفت آن می گویی".به ترتیب چه فعل هایی

به کار رفته است؟

)1ماضی ساده واستمرای

)3مضارع اخباری ومضارع التزامی

)2مضارع التزامی ومضارع اخباری

6/1

)4ماضی التزامی وماضی استمراری

 1ازمصدر"بالیدن"مضارع التزامی واخباری بسازید.

6/1

 -0چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟ 2مورد

1

 -7چرا باید از معاشرت با همنشین بد پرهیز کرد؟
6/1

-8الف) یک اثر از سعدالدین وراوینی بنویسید؟
ب) مجمع النوادر نوشته .............................است.
2

پ)محتوای اشعار پروین اعتصامی چیست؟
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ث)کیمیای سعادت اثر ..................است ودر قرن..........................است.

م) اسرار التوحید از....................................می باشد.
-- 9معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.
الف)تااو را مشارکت ندهندمداخلت نکند.

پ)از مصاحبت او بپرهیز.

ب)تورا در آیینه زنگار نیست.

ت)ای پیر مرد در فرتوتی کارایام جوانی پیشه کرده ای

ث)داعیه ای در باطن من پدید آمد.

چ)همه عجایب صنع حق تعالی است

ج) ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند.
د)به طریقت ایشان متهم گردد.
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--16معنی ومفهوم ا بیات وعبارت زیر را بنویسید.
الف)این همه نقش عجب بر در ودیواروجود

هر که فکرت نکند ،نقش بود بر دیوار

ب)درمحاوراتی که به حضوراو میان دوکس رودخوض ننمایدواگر از او پوشیده دارند استراق
سمع نکند.
پ)جوانی گه کاروشایستگی است

گه خود پسندی وپندار نیست
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ت)تا چند منزوی درکنج خلوتی

0

ث)بزرگی خردودانش راست نه گوهر را

ج)دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائماَ یکسان نباشد حال دوران غم مخور

چ)همی دانه وخوشه خروارشد

د)در وقت بهار بنگر که زمین چگونه زنده شودوچون دیبای هفت رنگ گردد.

-11ابیات زیررا کامل کنید.

چو بفروختی ،از که خواهی خرید؟

...................................................

....................................................

...................................................

مپیچ از ره راست ،برراه کج

.....................................................
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موفق باشید

