
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 01جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 کنید.معنی 

 گفتم: ز فیض بپذیر این نیم جان که دارد            گفتا: نگاه دارش، غم خانه ی تو جان استالف( 

 

 و بی حساب نمی گویم و به قدر فهم مستعان می گویم.به قدر می گویم و بی موقع ب( 

 

 کنم از جیب نظر تا دامن                                  چه عزیزی که نکردی با منج( 

 

 ( عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند                چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟د

 

4 

2 

 بنویسید.معنی واژه های زیر را 

 :تماثیل            :                 ارمغان       :             گزند

 :بسنده              :                دولت            :        فروغ

1.1 

3 
 ارکان تشبیه زیر را مشخص کنید.

 چشمان او مثل گل نرگس زیبا بود.
1 

4 

 .....................در شرح حال و سخنان ....................  کتابی است تألیف« اسرار التوحید » 

 ابو سعید ابوالخیر –محمد بن منور         ب(  محمد بن منور  –الف( ابو سعید ابوالخیر 

 ابو سعید ابوالخیر –قاآنی شیرازی               د( قاآنی شیرازی  –ج( محمد بن منور 

5.1 

1 
 ادبی بکار رفته است؟در بیت زیر چه آرایه ی 

 در این درگه که گه گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه                 مشو غرّه به امروزت که از فردا نه ای آگه
5.1 

6 
 هم قافیه ی هر کلمه را مشخص کنید.

 یاران :      یار            باران                 خطر:    مخاطره         پدر
1 

7 

 وصل نمائید. آندر هر جمله نقش کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را به گزینه ی صحیح 

 نهاد                           شد.     ابریآسمان  -

 مفعول                          .می کشد قالب را  او -

 برگشت.                     متمم مدرسهآرمان به  -

 دمسن                                                   

1.1 

 0از  0صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1411 -1411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2فارسینام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 01/0011 /10امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

گفتم از فیض )شاعر( زندگی اش را به عنوان پیشکش )هدیه( بپذیر، گفت: جانت را حفظ کن زیرا برای تحمل   الف(

 غم ها به آن نیاز داری.

 ب( به اندازه و خوش موقع و سنجیده و اندازه ی فهم و شعور شنوندگان سخن می گویم.

 اندیشم که چقدر تو )خدا( در حق من لطف کرده ای.کنم و به این می ج( از گریبان )یقه( تا دامن )پا( را نگاه می

 د( عقل ها سرگردان می شوند که از خاک سرد و بی روح، چگونه این همه گل تازه و سرخ رنگ روییده است؟

2 

 جمع تمثال، شکل ها :تماثیل                            سوغات :ارمغان                   آسیب: گزند

 کافی :بسنده                  اقبال، نیک بختی: دولت                روشنایی: فروغ

3 
 چشمان او: مشبه      مثل: ادات تشبیه          گل نرگس: مشبه به             زیبایی: وجه شبه

4 
          ابو سعید ابوالخیر  – بن منور گزینه ی  ب( محمد

5 
 واج آرایی )نغمه ی حروف(

6 
 باران          خطر / پدریاران / 

7 
 الف( مسند           ب( نهاد           ج( متمم             

 امضاء:   سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 01 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 2فارسينام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 


