
 نام ونام خانوادگی:

 پایه ورشته :

 نام دبیر:

 شماره کالس:

 

 باسمه تعالی                                      

 اداره کل آموزش وپرورش استان البرز   

 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج 

 دبیرستان نمونه دولتی مائده 

 ۹8-۹9سال تحصیلی اولآزمون نوبت 

 2فارسی نام درس:     

 تاریخ امتحان :     

 دقیقه 80 مدت امتحان :     

 ساعت شروع:     

 4تعدادصفحات:    

 بارم قلمرو زبانی  ردیف

 

1 

 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه

 )                          (   تر گشتنامخنیده هر روز  - یافت.  )                           (   ب  وشکیدل را بر مثال ک  -الف

 وصفیر گلوله های توپ روس باز شد.)                    ( نهیب سپیدۀ فردای گنجه با -پ

 همه کافور )                        (  عقدی  -ث          وغریو خاست.)                     ( هزاهزبانگ و –ت 

 )                       ( جیبحدّ غیب          زآینۀ دل تافت بر موسی زصورت بی صورت بی -ج

5/1 

 امالی  درست کلمات را از میان کمانک انتخاب کنید. 2

 باز دادم.  ر است،پذیرفتم وصلت( فخ-این ) سلت -الف

 رقبت(نیاید ،به اکراه و اجبار برگیر وبیاور.-و)رغبتبرو اگر به طوع  -ب

5/0 

 ها را بنویسید.های امالیی را بیابید ودرست آناز میان گروه کلمات زیر نادرستی 3

    –حادثۀ بزرگ وسعب     –مناسک حج      –مسائل روزمرّه    -بی ازن وخواست  

 نامۀتوغیعی.   –حضرت عزّت وکبریایی   -  های بوقلموننقش  -سوزشمشیر تیز آفیت 

1                      (.          )2              ( .                 )3             (.            )4                 (.               ) 

1 

 ها پاسخ دهید. به پرسش هابا توجه به بیت 4

 یـسیاه   در   شب دامن     روز          به زیر   روشن   روی  گشتنهان می -

 گرمن نظری به سنگ بر ، بگمارم          از سنگ ، دلی سوخته بیرون آرم  -

 شود؟ درکدام بیت جمله مرکب دیده می -الف

 در جملۀ مرکب ، جملۀ وابسته را بیابید وبنویسید.  -ب

 کدام بیت شیوۀ بالغی است؟-پ

    1 

 )بنویسید از چه نقشی تبعیت کرده است(ها را مشخص کنید:های تبعی را بیابید ونوع آننقشهای زیر در نمونه 5

 (                             -                  ای! )  گرید ؛چه فاجعهای است آن لحظه که یک مرد میچه فاجعه  -الف

 (                       - هی یافت. )                    پادشاه سلجوقی روم ، عالء الدین کیقباد، از مقامات او آگا -ب

1 



6 
 ها وجزء حذف شده را بنویسید.نوع حذف

 یک کیسه به پدر باید داد ویک کیسه به پسر، تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند. -الف

5/0 

7 
 ها خط کشیده شده بنویسید.نقش کلماتی را که زیر آن

 خواندند. جادوگر را دیوانه وشمس را  موالنا -

5/0 

8 
 ها پاسخ دهید. باتوجه به عبارت به پرسش

 گفت: »بونصر را بگوی که امروز درستم ودر این سه روز بار داده آید که علّت وتب تمامی زایل شد.« 

 )                                  (   نوع »را« در جملۀ » بونصر را بگوی« چیست؟ -الف

 (                          - ویسید.)                        یک نمونه فعل مجهول بیابید ومعادل امروزی آن را بن -ب

 

 

 

25/0 

 

5/0 

 

9 
 در عبارت زیر واژۀ »خان« در کدام جمله شاخص  است؟ 

 . آفریدندها حماسه خان همراه برادران وفرزندانشجواد -

 ها در این مکان گرد آمدند. به سفارش حاکمان وخان -

25/0 

 
 قلمرو فکری 

 

10 

 

 

 

 

 ها وعبارات را به نثر روان امروزی بنویسید.بیت

 رسان قوت روزش بداد دگر روز باز اتفاق اوفتاد          که روزی-الف

 افسرها که رفته زمستی بر سر هر قطعه زین خاک          خدا داند چه -ب

 دانست که دل اسیر دارد           دردی نه دوا پذیر دارد -پ

 تر بتوانند زیست.راحت تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و-پ

 عزرائیل بیامد وبه قهر، یک قبضه خاک از روی جملۀ زمین برگرفت وبیاورد.-ت

                                                                                                                                                           بود.بوی پیشرفت اروپا به مشامشان نرسیده   -ث

 

75/0 

75/0 

5/0 

75/0 

75/0 

5/0 



 

 ؟دربارۀ ارتباط معنایی این بیت ودرس »درامواج سند«توضیح دهید 11

 ایم          تا در این ره چه کند همّت مردانۀ ماعشق وطن از سروجان خاستهدر ره 

 

5/0 

 های مشخص شده چیست؟در عبارت زیرمقصود نویسنده از قسمت 12

 گریزان هستند. های باز ونورگیرپنجرهاند، از عادت کرده های تاریک وبی دریچه خانهکه به الف( مردمی

                                )                             (                                  )                                 ( 

 )                             (  های بوقلمون بینید.، نقشآینه تا شما در این .ب( 

 )                                      (  قلم در نهاد.پ( این مرد بزرگ ودبیر کافی، به نشاط،  

 

1 

 .دیسیرا بنو  تیدوب ن یمفهوم مشترک ا 13

 نبــرد   یخورد           منّــت  حـاتـم طائـ شی(هرکه نان از عمــل خو الف

 ر؟ یچو روبه به وامانده س یچه باش          ریکن کز تو ماند چو ش ی(چنان سعب

 

5/0 

 دهد؟کدامیک از ابیات زیر عشق و احساس را بر عقل ترجیح می 14

 ها را الف(یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش          بگذار که دل حل بکند مسئله

 کار  بیکاران  چـه  کـار ب(عشق بازی    کــار   بیکــاران      بــود           عاقلش   با  

5/0 

 ای را دارد؟ شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته 15

 گشت پنهان          فـروغ   خرگــه   خوارزمشاهـی در آن تاریک شب می

5/0 

 بیت » کز عشق به غایتی رسانم           کاو ماند اگرچه من نمانم« به کدام ویژگی مجنون اشاره دارد؟  16

 

5/0 

بیت» توزقران ای پسرظاهر مبین     دیو آدم را نبیند غیر طین« را با عبارت » شما در گل منگرید، در دل نگرید.«    17

 ها را بنویسید.مقایسه کنید ومفهوم مشترک آن

5/0 

  قلمرو ادبی  



 

  

 حفظ شعر: 18 

 جاهای خالی را با مصرع دیگر بیت کامل کنید. 

 نشود آنم آرزوست .........................................................................             گفت: آن که یافت می

 هـم حـرکـاتش متناســب  بـه    هــــم            ................................................................ 

 هـا از    اوست           ................................................................. دیده  هـا و همـهپنهان زدیده

5/1 

 . ها پاسخ دهیدها به پرسشبا توجه به نمونه 19

 (                      سخت متحیّرشد تا حال چون شود )  هادل -

 (            گشـت   )           بـه  دنبـال  سـر   چنگیـز   می،  در دشـت  تـاریک           دریـای خوندر  آن   -

 های بزرگی برای پیشرفت برداشته است. )                    ( قدم  اروپا -

 مفهوم مجازی کلمات مشخص شده را بنویسید. -الف

 کدامیک از مجازهای زیر استعاره هم هستند؟  -ب

1 

20 

 

 به را مشخص کنید.تشبیه را بیابید وسپس مشبه ومشبهمونه یک نعبارت زیر در 

 پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم بارید. 

 

5/0 

 ن بنویسید.را بیابید ومقابل آ (تضاد-حسامیزی-ایهام-پارادوکس-)جناس همسانیهاآرایه ها یکی ازدر هریک از بیت 21

 )                               ( هاد حلقه در گوشنآمد سوی کعبه، سینه پر جوش          چون کعبه -الف

 )                            ( تو آرامشی است طوفانیفت کشتی عشق          بیا که یاد کنارنام تو لنگر گر -ب

 )                               (حلقه بر درمروز منم چو گفت گرفته حلقه در بر           کامی -پ

 های زرین          بکشید سوی خانه، مه خوب خوش لقا را )                                  ( های شیرین، به بهانهبه ترانه -ت

1 

 نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید.   تاریخ ادبیات: 22

 )                             (مرصادالعباد                           )                       ( بهارستان

5/0 

رود ورواج آن از دورۀ مشروطه بوده وتا کنون ادامه یافته  قالب چهار پاره برای طرح مضامین...........و............ به کار می 23

 است .

5/0 



 

 کلید
 باسمه تعالی                                      

 اداره کل آموزش وپرورش استان البرز   

 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج 

 دبیرستان نمونه دولتی مائده 

 ۹8-۹9آزمون نوبت اول سال تحصیلی

 2نام درس: فارسی     

 تاریخ امتحان :     

 دقیقه 80 مدت امتحان :     

 ساعت شروع:     

 4تعدادصفحات:    

 بارم قلمرو زبانی  ردیف

 

1 

 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه

 (   مشهور تر گشت ) نامخنیده هر روز  -(   ب                           قصر یافت.  ) وشکیدل را بر مثال ک  -الف

 (           صدای بلندوصفیر گلوله های توپ روس باز شد.)          نهیب  سپیدۀ فردای گنجه با -پ

 (    گردن بند   همه کافور ) عقدی   -(         ث                  شیون و سر وصداوغریو خاست.)    هزاهزبانگ و –ت 

 (  گریبان، یقه)  جیبحدّ غیب          زآینۀ دل تافت بر موسی زصورت بی صورت بی -ج

5/1 

 امالی  درست کلمات را از میان کمانک انتخاب کنید. 2

 ( فخر است،پذیرفتم و باز دادم. صلت-این ) سلت -الف

 رقبت(نیاید ،به اکراه و اجبار برگیر وبیاور.-رغبتبرو اگر به طوع و) -ب

5/0 

 ها را بنویسید.های امالیی را بیابید ودرست آناز میان گروه کلمات زیر نادرستی 3

   - (صعب)  سعب  حادثۀ بزرگ و   –مناسک حج      –مسائل روزمرّه    -وخواست ( بی اذن)    بی ازن 

 . (توقیعی)   توغیعی نامۀ  –حضرت عزّت وکبریایی    -های بوقلمون  نقش  -(عافیت سوز) زسو آفیتشمشیر تیز  

1)                                (.2           ( .                   )3 )                        (.4 )                               (. 

1 

 ها پاسخ دهید. ها به پرسشبا توجه به بیت 4

 گشت  روی  روشن  روز          به زیر  دامن  شب  در  سیاهـینهان می -

 سوخته بیرون آرم گرمن نظری به سنگ بر ، بگمارم          از سنگ ، دلی  -

 بیت دوم   شود؟درکدام بیت جمله مرکب دیده می -الف

 مصرع اول جمله وابسته و مصرع دوم جمله هسته  در جملۀ مرکب ، جملۀ وابسته را بیابید وبنویسید. -ب

 بیت یک  کدام بیت شیوۀ بالغی است؟-پ

    1 

 مشخص کنید:)بنویسید از چه نقشی تبعیت کرده است(ها را های تبعی را بیابید ونوع آنهای زیر نقشدر نمونه 5

 (    مسند     -      تکرار)    ای! گرید ؛چه فاجعهای است آن لحظه که یک مرد میچه فاجعه  -الف

 (     نهاد  -  بدل    پادشاه سلجوقی روم ، عالء الدین کیقباد، از مقامات او آگاهی یافت. )  -ب

1 



6 
 ها وجزء حذف شده را بنویسید.نوع حذف

 حذف به قرینه لفظی   ، تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند.) باید داد(  یک کیسه به پدر باید داد ویک کیسه به پسر -الف

5/0 

7 
 ها خط کشیده شده بنویسید.کلماتی را که زیر آننقش 

   خواندند.)مسند(   جادوگررا دیوانه وشمس را ) مفعول(   موالنا -

5/0 

8 
 ها پاسخ دهید. باتوجه به عبارت به پرسش

 گفت: »بونصر را بگوی که امروز درستم ودر این سه روز بار داده آید که علّت وتب تمامی زایل شد.« 

 ( حرف اضافه »به«      »را« در جملۀ » بونصر را بگوی« چیست؟ )نوع  -الف

 (   اجازه مالقات می دهم     -داده آید   یک نمونه فعل مجهول بیابید ومعادل امروزی آن را بنویسید.)   -ب

 

 

 

25/0 

 

5/0 

 

9 
 در عبارت زیر واژۀ »خان« در کدام جمله شاخص  است؟ 

 ها آفریدند. وفرزندانش حماسههمراه برادران خان جواد -

 ها در این مکان گرد آمدند. به سفارش حاکمان وخان -

25/0 

 
 قلمرو فکری 

 

10 

 

 

 

 

 ها وعبارات را به نثر روان امروزی بنویسید.بیت

 رساند روز دیگر همین اتفاق افتاد که خداوند روزی اش را ) رسان قوت روزش بداد که روزی/دگر روز باز اتفاق اوفتاد -الف

از روی عشق به میهن خدا می داند چه پادشاهانی   خدا داند چه افسرها که رفتهبر سر هر قطعه زین خاک / زمستی-ب

 کشته شده اند 

 ) فهمید که واقعا عاشق است و درد عاشقی اش درمان پذیر نیست(دردی نه دوا پذیر دارد  /دانست که دل اسیر دارد-پ

تا برای خودشان زمین زراعی حالل بخرند و زندگی  )تر بتوانند زیست.و راحت تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند-پ

 راحت تری داشته باشند(

)عزرائیل آمد و با خشم یک مشت از   عزرائیل بیامد وبه قهر، یک قبضه خاک از روی جملۀ زمین برگرفت وبیاورد.-ت

 روی کل زمین برداشت و جمع کرد(

                                                                                                                                                          )هنوز پیشرفت اروپا را حس نکرده بودند(   بود.مشامشان نرسیدهبوی پیشرفت اروپا به    -ث

 

75/0 

75/0 

 

5/0 

75/0 

 

75/0 

5/0 



 

 ؟دربارۀ ارتباط معنایی این بیت ودرس »درامواج سند«توضیح دهید 11

 ایم          تا در این ره چه کند همّت مردانۀ مادر ره عشق وطن از سروجان خاسته

 به پاس هر وجب خاکی از این ملک  / چه بسیار سرها که رفته

 ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک /  خدا داند چه افسر ها که رفته

 برای نجات کشور از دست دشمنان جان فشانی های زیادی شده است و کشته شدن برای نجات وطن مرگ با افتخار است

5/0 

 های مشخص شده چیست؟در عبارت زیرمقصود نویسنده از قسمت 12

 گریزان هستند. های باز ونورگیرپنجرهاند، از عادت کرده های تاریک وبی دریچه خانهکه به الف( مردمی

 (     آگاهی و دانش روز )                     (   ذهن های بسته)                                  

 (     آدم )    های بوقلمون بینید.، نقشآینه تا شما در این .ب( 

 (   شروع به نوشتن کرد)   قلم در نهاد.پ( این مرد بزرگ ودبیر کافی، به نشاط،  

 

1 

 .دیسیرا بنو  تیدوب ن یمفهوم مشترک ا 13

 نبــرد   یخورد           منّــت  حـاتـم طائـ شی(هرکه نان از عمــل خو الف

 ر؟ یچو روبه به وامانده س یچه باش          ریکن کز تو ماند چو ش ی(چنان سعب

 ارزشمند است سعی کن مستقل باشی نه وابسته به دیگران.زیرا کسی که مستقل است، معتبر و 

5/0 

بیت الف چون می گوید به عشق فکر کن نه عقل و   دهد؟کدامیک از ابیات زیر عشق و احساس را بر عقل ترجیح می 14

 عشق حالل مشکالت است.

 ها را الف(یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش          بگذار که دل حل بکند مسئله

 بیکــاران      بــود           عاقلش   با  کار  بیکاران  چـه  کـار ب(عشق بازی    کــار   

5/0 

 پادشاهی خوارزمشاهی در ان شب تاریک در خطر انقراض بود  ای را دارد؟شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته 15

 گشت پنهان          فـروغ   خرگــه   خوارزمشاهـی در آن تاریک شب می

5/0 

 شق به غایتی رسانم           کاو ماند اگرچه من نمانم« به کدام ویژگی مجنون اشاره دارد؟ بیت » کز ع 16

 ایثار و از خود گذشتگی 

5/0 



قران ای پسرظاهر مبین     دیو آدم را نبیند غیر طین« را با عبارت » شما در گل منگرید، در دل نگرید.«   ز بیت» تو   17

 یز از ظاهر بینی و دعوت به تعمق در پدیده ها پره را بنویسید.ها مقایسه کنید ومفهوم مشترک آن

5/0 

  قلمرو ادبی  

 حفظ شعر: 18 

 جاهای خالی را با مصرع دیگر بیت کامل کنید. 

 نشود آنم آرزوستگفت: آن که یافت می       /گفتم که یافت می نشود، جسته ایم ما        

 هم خطواتش متقارب به همهــــم            .هـم حـرکـاتش متناســب  بـه     

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوستاوست               هـا ازهـا و همـه دیدهدیده ز  پنهان
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 ها پاسخ دهید. ها به پرسشبا توجه به نمونه 19

 (  ذهن ها  سخت متحیّرشد تا حال چون شود ) ها دل -

 (  میدان جنگ گشـت   )تـاریک           بـه  دنبـال  سـر   چنگیـز   می،  در دشـت  دریـای خوندر  آن   -

 (   ملت های اروپایی )های بزرگی برای پیشرفت برداشته است. قدم  اروپا -

 مفهوم مجازی کلمات مشخص شده را بنویسید. -الف

 دریای خون کدامیک از مجازهای زیر استعاره هم هستند؟ -ب

1 

20 

 

 به را مشخص کنید.درعبارت زیر یک نمونه تشبیه را بیابید وسپس مشبه ومشبه 

 ابر کرم  ) کرم )مشبه( به ابر) مشبهٌ به( تشبیه شده  پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم بارید.

 باران محبت : محبت: مشبه   / باران: مشبه، به 
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 تضاد( را بیابید ومقابل آن بنویسید.-حسامیزی-ایهام-پارادوکس-های)جناس همسانها یکی ازآرایه در هریک از بیت 21

 (    ایهامآمد سوی کعبه، سینه پر جوش          چون کعبه نهاد حلقه در گوش )    -الف

 (     کس وپاراد )    کنارنام تو لنگر گرفت کشتی عشق          بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی -ب

 (  همسان  جناس نا ) گرفته حلقه در بر           کامروز منم چو حلقه بر درگفت می -پ

 (    حسامیزی های زرین          بکشید سوی خانه، مه خوب خوش لقا را )های شیرین، به بهانهبه ترانه -ت

1 

 نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید.   تاریخ ادبیات: 22

 (    نجم الدین رازی   )مرصادالعباد                           (   جامی )بهارستان
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رود ورواج آن از دورۀ مشروطه بوده وتا کنون ادامه یافته  به کار می اجتماعی.وغنایی قالب چهار پاره برای طرح مضامین 23

 است .
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