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 کنـمس راـم نـای ت ،نـــأوا  ای وطــــرا مـــای دل م ،نـــای وط           نمی شود؟     کدام آرایۀ دیده مقابلدر دو بیت 

 تو جان و ما همه تنای  ،ای وطن  ای تو نور و ما همه چشم  ،ای وطن   

 لف( تضاد ا  ب( تشبیه  ج( تکرار )مراعات نظیر د 

1 

2 
؟کدام گزینه مرکب نیست

 )فیزیکدان الف           )چشمگیرب   )زشگفت انگیج   )برگِ درختد 

1 

3 
کنایه از چیست؟ " تاج بخت بر سر نهادن "عبارت کنایی  

     الف( تاج از سر کسی بر داشتن ب( تاج و تخت را رها نمودن   )به پادشاهی و خوشبختی رساندنج  د( بی احترامی نمودن به کسی 

5/0 

4 

 ترکیب های زیر به ترتیب چند وازۀ غیر ساده،چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی دارد؟در بین 

" اقیانوس موّاج ، سرزمین آسمانی ، ، مقاومت دلیرانه تازش دشمن ، ملّت شجاع ، دشمن بی رحم "

 یک   -پنچ-الف( پنچ    ب( چهار،پنچ،یک  ج( چهار، چهار،دو  د( شش ،پنچ،یک 

1 

5 
 " این جوانان مؤمن،در برابر تازش دشمن ایستادند"گزینه در مورد عبارت زیر نادرست است؟ کدام 

 الف( عبارت سه گروه اسمی دارد 

  )دارد "نهادی"نقش  این جوانان مؤمنب 

  )صفت اشاره است "این "ج 

  )فعل ماضی سوم شخص جمع استایستادند د 

1 

6 
دارای حروف مشترکی هستند و شعر و نثر را زیبا تر می کنند.......نام دارند." که  آرام و رام  "کلماتی مانند 

 الف( مترادف  ب( هم خانواده  ج( کنایه  د( جناس 
5/0 

7 
کدام گزینه است؟« سرزمینی  بزرگ و عزیز و شکوهمند» نقش "بزرگ و عزیز و شکوهمند است. ایران سرزمینی  "در جمله

  )گروه نهادیالف   )گروه مسندیب   )گروه مفعولیج   )گروه مضاف الیهد 
5/0 

8 
 در کدام بیت معنی واژۀ مشخص شده نادرست نوشته شده است؟

  فرشته( اهریمنالف( آدمی را چو هفت مهر به دل        نبود کم شمار از( 

  و زندگانی و دین        عزت و خاندان و مال و وطن )آبرو( ناموسب( مهر 

  ای وطن، ای تن مـرا مسکن)پناهگاه(         مـأواج( ای وطـن، ای دل مـرا 

 ،جرأت مند)شجاع(د( و مادرانی صبوری داری/ وپدرانی به غایت 

1 

9 
"چیست؟ غم  نخاکداو  طایری " منظور از کلمۀ " ن غمحیف است طایری چو تو در خاکدا"در مصراع 

  )پرنده،بهشتالف   )رونده ،دوزخب   )پرنده،دنیاج   )رونده،آسماند 
1 

10 

 ؟نیستکدام متن درست 
  الف( شعرهای میهنی برای بیان حس غرور و عظمت و افتخار ملی سروه

 نشده اند

 ب( متن ستایش و نیایش با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می شود 

 ج( محتوای اندرزی را با لحن و آهنگ پندگویانه خوانده می شود 

 د( متن حماسی با حالت پهلوانی خوانده می شود 
1 

11 
 واژه مقابل آن نادرست آمده است؟مفرد کدام 

  )احوال : حالالف   )افکار : فکرب   )مفاهیم : فهمج   )علما : عالمد 
5/0 

12 
،......است.اسم توضیح می دهد های واژه ای که دربارۀ ویژگی

  )قیدالف   )ضمیرب  )فعل ج   )صفت بیانید 
5/0 

13 

 درست است؟« عجب،همان،اولین»کدام گزینه در مورد نوع صفت ها)وابسته های پیشین( 

 الف( تعجبی،پرسشی،شمارشی 

 ب( پرسشی، تعجبی ،پرسشی 

 ج( پرسشی،شمارشی،اشاره ای 

 د( تعجبی،اشاره ای، شمارشی 

5/0 

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 

 کــرج 3اداره آموزش و پرورش نـاحیـه 

 )دوره اول متوسطه( 3مرکز استعدادهای درخشان شهید باهنر

به نام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه برنگذرد

کالس :  نام و نام خانوادگی :   

 22/10/59 تاریخ :  امینیاستاد  نام دبیر : ادبیات فارسی آزمون درس :

 ساعت :دقیقه  59 زمان : هشتم پایه تحصیلی :

 امضاء دبیر : نمره با حروف : نمره با عدد :

 امتحانات میان نوبت دوم
 59فروردین 

55-59سال تحصیلی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

14 

 رست نیست؟کدام گزینه در مورد سلمان هراتی د

  در اراک به دنیا آمد 1277الف( در سال 

 ب( صمیمیت،سادگی و بی پیراگی از ویژگی های شعر اوست 

 ج( از آسمان سبز از آثار اوست 

  )با شعر انقالب پیوند عمیقی داشت و بیشتر آثارش در این زمینه استد  

1 

15 

 به چه نکته ای اشاره دارد؟«او را که نبود اهل نمازباد خشم و باد شهوت و باد آز   برد »موالنا در بیت 

 الف( بدی ها با نماز پاک می شود 

 ب( اهل نماز از بدی به دور است 

 ج( اگر بد کنیم و نماز بخوانیم،بخشیده میشویم 

 د( کسی که اهل نماز نباشد به گردبدی نمی رود  

1 

16 
 در کدام گزینه آمده است؟ه ترتیب ب« خلل،واقف،حاجت،طرار»معنی واژه های

  )آسیب،آگاه،نیاز،دوستالف   )آسیب،آگاه،نیاز،دزدب   )تباهی ،بی خبر،نیاز،طراحج   )تباهی،بی خبر،نیاز،دزدد  

1 

17 

 کدام بیت کنایه ندارد؟

 الف( از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم بروید جو زجو 

 فتۀ او مپیچ سر راب( با چشم ادب نگر پدر را     وز گ 

 ج( از علی آموز اخالص عمل    شیر حق را دان منزه از دغل 

 د( یکی را به سر برنهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت  

1 

18 

  ؟نادرست استکدام گزینه «ه از دغلزاز علی آموز اخالص عمل      شیر حق را دان من» با توجه به بیت 

  دو جمله داردالف( این بیت 

  )ترکیب وصفی است« شیر حق»ب 

 ج( بیت دارای دو متمم است 

 د( فعل های این بیت امر است  

 

19 

 بیشتر در کدام مصراع آمده است؟«صبح صادق قدرت کاذب شکست»منظور و مفهوم مصراع

 الف( صبح واقعی،قدرت دروغین را از بین برد 

 وی را نابود کردب( انقالب اسالمی ایران،حکومت پهل 

 ج( اهریمن ظلم و بیداد را نابود میکند 

   د( قدرت های دروغین،همواره نابود شدنی هستند  

5/0 

20 
 ؟نادرست است کدام ترکیب از نظر امالیی

  )عامل انسجام و وحدتالف   )تاریخ معاصر ایرانب   )مهتوای آثار و افکارج   )هدف اصلی قیام خودد  

5/0 

21 

 که راه صفا            توان رفت جز در پی مصطفی سعدینقش کلمه مشخص شده را بنویسید.       محال است 

 

 

5/0 

22 
 کدام گزینه با استعمار هم خانواده نیست؟ 

  )عمارت                                      الف   )تعمیر                              ب   )مستعمره      ج                              )تعبیرد  

5/0 

23 

 ترکیبات زیر را از نظر وصفی و اضافی مشخص کنید.

 الف( تاج بخت : 

 ب( درگاه لطف :

 ج( آیینه دل :

  د( زر ناب :

2 

24 

 شعرحفظی زیر را کامل کنید.

 

 یــنــل کـ.......                            صفایی به تدریج حاص........................................................             

 

 وشـ.................................................................                         گفت کای پیر خرفت گشته خم            

 

 اهلیـــک شــزایــغ درــرد او انــ.................                         ک................................................            

 

 ردن سزاـان کـهـدم نــغ را دیــیـ.................................................................                          ت           
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1 

 ای وطـــن، ای دل مـــرا مــــأوا                    ای وطـــن، ای تـن مـرا مسـکن           ی شود؟    کدام آرایۀ دیده نم مقابلدر دو بیت 

 ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم                   ای وطن، ای تو جان و ما همه تن                                                                     

 )تضاد     الف                           ب( تشبیه                                   ج( تکرار                              )مراعات نظیر د 

1 

2 
 ؟کدام گزینه مرکب نیست

 )فیزیکدان الف                         )چشمگیر                            ب  )شگفت انگیزج                          )برگِ درختد 

1 

3 
 کنایه از چیست؟"  تاج بخت بر سر نهادن "عبارت کنایی  

                        الف( تاج از سر کسی بر داشتن  ب( تاج و تخت را رها نمودن   )به پادشاهی و خوشبختی رساندنج  د( بی احترامی نمودن به کسی  

5/0 

4 

 ۀ غیر ساده،چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی دارد؟یب های زیر به ترتیب چند واژدر بین ترک

 " اقیانوس موّاج ، سرزمین آسمانی ، ، مقاومت دلیرانه تازش دشمن ، ملّت شجاع ، دشمن بی رحم "

 یک   -پنچ-الف( پنچ    ب( چهار،پنچ،یک  ج( چهار، چهار،دو  د( شش ،پنچ،یک  

1 

5 
 " این جوانان مؤمن،در برابر تازش دشمن ایستادند"نه در مورد عبارت زیر نادرست است؟ کدام گزی

 الف( عبارت سه گروه اسمی دارد 

  )دارد "نهادی"نقش  این جوانان مؤمنب 

  )صفت اشاره است "این "ج 

  )فعل ماضی سوم شخص جمع استایستادند د 
 

1 

6 
 ای حروف مشترکی هستند و شعر و نثر را زیبا تر می کنند.......نام دارند." که دار آرام و رام  "کلماتی مانند 

 الف( مترادف  ب( هم خانواده  ج( کنایه  د( جناس  
5/0 

7 
 کدام گزینه است؟« سرزمینی  بزرگ و عزیز و شکوهمند» نقش "ایران سرزمینی  بزرگ و عزیز و شکوهمند است. "در جمله

 الف( گروه نهادی  )گروه مسندی ب  ج( گروه مفعولی  د( گروه مضاف الیه  
5/0 

8 
 در کدام بیت معنی واژۀ مشخص شده نادرست نوشته شده است؟

  فرشته( اهریمنالف( آدمی را چو هفت مهر به دل        نبود کم شمار از( 

  و زندگانی و دین        عزت و خاندان و مال و وطن )آبرو( ناموسب( مهر 

  )ای وطن، ای تن مـرا مسکن)پناهگاه(         مـأواای وطـن، ای دل مـرا ج 

 ،جرأت مند)شجاع(د( و مادرانی صبوری داری/ وپدرانی به غایت  

1 

9 
 "چیست؟ غم خاکدان و  طایری " منظور از کلمۀ " ن غمحیف است طایری چو تو در خاکدا"در مصراع 

 الف( پرنده،بهشت  ب( رونده ،دوزخ  ج( پرنده،دنیا  د( رونده،آسمان  
1 

10 

 ؟نیستکدام متن درست 
  الف( شعرهای میهنی برای بیان حس غرور و عظمت و افتخار ملی سروه

 نشده اند

 ب( متن ستایش و نیایش با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می شود 

 ج( محتوای اندرزی را با لحن و آهنگ پندگویانه خوانده می شود 

 متن حماسی با حالت پهلوانی خوانده می شودد ) 

 

1 

11 
 واژه مقابل آن نادرست آمده است؟مفرد کدام 

 الف( احوال : حال  ب( افکار : فکر  ج( مفاهیم : فهم  د( علما : عالم  
5/0 

12 
 واژه ای که دربارۀ ویژگی های اسم توضیح می دهد،......است.

 الف( قید  ب( ضمیر  لج( فع  د( صفت بیانی  
5/0 

13 

 درست است؟« عجب،همان،اولین»کدام گزینه در مورد نوع صفت ها)وابسته های پیشین( 

 الف( تعجبی،پرسشی،شمارشی 

 ب( پرسشی، تعجبی ،پرسشی 

 ج( پرسشی،شمارشی،اشاره ای 

 د( تعجبی،اشاره ای، شمارشی  

5/0 

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 

 کــرج 3اداره آموزش و پرورش نـاحیـه 

 )دوره اول متوسطه( 3مرکز استعدادهای درخشان شهید باهنر

 به نام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه برنگذرد

کالس :                                                     نام و نام خانوادگی :                                                       

 22/10/59 تاریخ :  امینیاستاد  نام دبیر : ادبیات فارسی آزمون درس :

  ساعت : دقیقه  59 زمان : هشتم پایه تحصیلی :

  امضاء دبیر :  نمره با حروف :  نمره با عدد :

 امتحانات میان نوبت دوم
 59فروردین 

 55-59سال تحصیلی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



14 

 نیست؟ کدام گزینه در مورد سلمان هراتی درست

  در اراک به دنیا آمد 1277الف( در سال 

 ب( صمیمیت،سادگی و بی پیراگی از ویژگی های شعر اوست 

 ج( از آسمان سبز از آثار اوست 

  )با شعر انقالب پیوند عمیقی داشت و بیشتر آثارش در این زمینه استد 

1 

15 

 به چه نکته ای اشاره دارد؟«را که نبود اهل نمازباد خشم و باد شهوت و باد آز   برد او »موالنا در بیت 

 الف( بدی ها با نماز پاک می شود 

 ب( اهل نماز از بدی به دور است 

 ج( اگر بد کنیم و نماز بخوانیم،بخشیده میشویم 

 د( کسی که اهل نماز نباشد به گردبدی نمی رود 

1 

16 
 کدام گزینه آمده است؟ه ترتیب در ب« خلل،واقف،حاجت،طرار»معنی واژه های

 الف( آسیب،آگاه،نیاز،دوست  ب( آسیب،آگاه،نیاز،دزد  ج( تباهی ،بی خبر،نیاز،طراح  د( تباهی،بی خبر،نیاز،دزد 

1 

17 

 کدام بیت کنایه ندارد؟

 الف( از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم بروید جو زجو 

 او مپیچ سر را ب( با چشم ادب نگر پدر را     وز گفتۀ 

 ج( از علی آموز اخالص عمل    شیر حق را دان منزه از دغل 

 د( یکی را به سر برنهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت 

1 

18 

؟ نادرست استکدام گزینه «ه از دغلزاز علی آموز اخالص عمل      شیر حق را دان من» با توجه به بیت 

  جمله داردالف( این بیت دو 

  )ترکیب وصفی است« شیر حق»ب 

 ج( بیت دارای دو متمم است 

 د( فعل های این بیت امر است 

19 

 بیشتر در کدام مصراع آمده است؟«صبح صادق قدرت کاذب شکست»منظور و مفهوم مصراع

 الف( صبح واقعی،قدرت دروغین را از بین برد 

  را نابود کردب( انقالب اسالمی ایران،حکومت پهلوی 

 ج( اهریمن ظلم و بیداد را نابود میکند 

  د( قدرت های دروغین،همواره نابود شدنی هستند

5/0 

20 
؟نادرست است کدام ترکیب از نظر امالیی

 الف( عامل انسجام و وحدت  ب( تاریخ معاصر ایران  ج( مهتوای آثار و افکار  د( هدف اصلی قیام خود 

5/0 

21 

 که راه صفا  توان رفت جز در پی مصطفی سعدیمحال است        کلمه مشخص شده را بنویسید.    نقش

 سعدی : منادا است

5/0 

22 
کدام گزینه با استعمار هم خانواده نیست؟

                            الف( عمارت  ب( تعمیر  ج( مستعمره د( تعبیر 

5/0 

23 

 ترکیبات زیر را از نظر وصفی و اضافی مشخص کنید.

 اضافیالف( تاج بخت : 

 اضافی ب( درگاه لطف :

 اضافی ج( آیینه دل :

 وصفی د( زر ناب :

2 

24 

 شعرحفظی زیر را کامل کنید.

 صفایی به تدریج حاصـل کــنــی  کنی  تأمل در آیینه و دل 

 گفت کای پیر خرفت گشته خمـوشآمد آن شکر گزاریش به گوش   

 کــرد او انــدر غــزایــش کـــاهلیدر زمان انداخت شمشیر آن علی   

 تـیــغ را دیــدم نـهـان کـردن سزاچون درآمد در میان غیر خدا   

2 

20 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




