


 بقیۀ سواالت پشت برگه                                                                              

 باسمه تعالی                                                                                                        نوبت دوم                                                          نام ، نام خانوادگی:                               

 3/49/      اداره کلّ آموزش وپرورش استان خراسان رضوی                                                                       تاریخ آزمون:                                                                                     مادّۀ درسی: فارسی      

 دقیقه56مدّت آزمون:  مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار                                                                                                                              تم                   فپایۀ تحصیلی: ه

  ح سوال م ر فوالدی(سال دولت وملّت، همدلی وهمزبانی                                                                  دبیرستان متوسطۀ دورۀ اوّل)طرا                                 مدرسه ی:علی اکبر خانی                                                     

 دفتر ما هم به نامت باز شد

 ای که نامت در جهان آغاز شد

 شمارک متــــــــــــــــــــن سواالت                                         ردیف

 واژگان * 1

 نمره1مترادف واژه های مشخّص شده را بنویسید.

 سفر به شهری رسید. اثنای روی حق دان                                 ب( اسکندر در فروغ الف( جهان جمله

 بومومتفکّر داشت.                          د( چو گنجشکان مران ما را ازین  محزونج( درتنهایی سیمایی 

 مرهن57/0هم خانوادۀ واژگان زیر را بنویسید.

 ترحیم )                   ( منتظر)                   ( مقتدر)                   (

 نمره57/0جمع کلمات زیر را بنویسید.

 (  دقیقه )                   (  ورق )                   (  نابغه )                 

 حدّاقل )                   (  تشویق )                   (نمره     7/0متضادّ واژگان داده شده را بنویسید. 
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 خ ادبیاتیتار* 2

 نمره7/0باشند؟ت هایی می گل ونوروز ( به ترتیب از چه شخصیّ –آثار ) مناجات نامه 

1- .......................................2-.................................. 

 نمره27/0سرودۀ کدام شاعر است؟« علم زندگانی » شعر 

 نمره27/0نوشته شده است؟ نثر کدام درس کتاب به صورت

   د( راز شکوفایی               ج( فرشتۀ مهر              ب( اُسوۀ نیکو               الف( گِل وگُل 
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 دانش های زبانی * 3

 نمره7/0را در جملۀ ) مثنوی موالنا بهترین شاهد برای سخن ماست.(  مشخص کنید. نهاد وگزاره

 ------------------------گزاره               --------------نهاد  

 نمره1تعداد جمله ها را داخل کادر بنویسید. است؟ چند جملههریک از ابیات وعبارات زیر شامل 

 الف( براین زادم وهم براین بگذرم                     چنان دان که خاک پی حیدرم

 ب( الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم .                                                        

 ج( کاش روزی به کام خود برسید               بچّه ها آرزوی من این است !   

 «ای تن ، رنج از بهر خدای بکش .» د( گفتم: 

 

 نمره1....(منادا –مضاف الیه –مسند  –متمم  –عول مف -)نهاد نقش کلمات مشخّص شده را بنویسید.

 غفلت مسوزان. آتشب( دلم در         حقیقی را شناسنامۀ ما تعیین نمی کند.    عمر الف( 

   شد. غمگینلک وجود                  د( پسر از شنیدن این فرمان که مُ سعدیا ج( به جان زنده دالن

 

 نمره1بن ماضی ومضارع افعال داده شده را بنویسید. 

 »              « بن مضارع »              « می شنوند          بن ماضی   

        »              «بن مضارع »              « گرفتند                بن ماضی 

 نمره7/0(«موصوف وصفت»  وصفی –«یهمضاف ومضاف ال»نوع ترکیبات زیر را مشخّص کنید. ) اضافی  

 )                     (  )                     (  دولت دنیا چشمۀ زاینده
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