بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :
کالس :

نوبت دوم سال تحصیلی
نام آزمون  :فارسی و نگارش3
نام دبیر:

تاریخ آزمون :

زمان آزمون  75 :دقیقه
تعداد سواالت :

ردیف
1

بارم
معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.
الف) ای عزیز به خدا رسیدن فرض است
ب) جزیرههای کوچک و بزرگ مثل وصلههای رنگارنگ بر طیلسان آبی و مدیدترانه دوخته شده است.
ت) ماخ ساالر ،آن هریوه خوب و پاک آیین روایت کرد .ت)شمشیری است آخته

1

2

نادرستیهای امالیی را در متن زیر بیابید و اصالح کنید.
یکی از حظار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محضوظ گردیده بود که جبهه شاعر را بوسید.

0/5

3

با توجه به معنا ،امالی کدام واژه غلط است؟ آن را اصالح کنید.
پ)حَشَم :خدمتکاران
الف)بذله :شوخی ب) بحبوهه :میان ،وسط

0/5

4

ممیز را در جملههای زیر را بیابید.
ب) هفت فرسخ راه
الف) دو تخته فرش

0/5

5

مفهوم نشانه«ان» را در واژههای زیر بیان کنید.
ب) خندان:
الف) بهاران:

0/5

6

در بیت زیر انواع «و» (واو) را مشخص کنید.
دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

0/5

7

آرایههای خواسته شده را پیدا کنید.
الف) آنجا در آن برزخ سرد ،در کوچههای غم و درد  /غیر از شب آیا چه میدید .چشمان تار من و تو(نماد )
ب) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری (مراعات نظیر)
پ) کان کلید گنج مروارید او گم شد (استعاره)
ت) عشق ،آتش است ،هرجا که باشد جز او رخت دیگری ننهد( .تشبیه)

8

مفهوم هر یک از عبارتهای کنایی زیر را بنویسید.
ب) چند مرده حالج بودن:
الف) پشت دست داغ کردن:

0/5

9

بیت زیر از شعر«ای میهن» انتخاب شده است .بیت بعدی آن را بنویسید.
بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن
تنیده یاد تو در تار و پودم ،میهن ای میهن

1

10

در جمالت زیر انواع وابسته وابسته را بیابید و نوع آنها را بنویسید.
ب) هوای نسبتاً پاک :
الف) رنگ سبز چمنی:

1

11

دریافت خود را از بند زیر بنویسید.
اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است  /بخند ،زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری
است آخته

0/5

12

پیام بیت زیر را بنویسید.
شو منفجر ای دل زمانه  /وان آتش خود نهفته مپسند.

0/5

ت) تصنّعی :ساختگی

امروز خورشید در دشت ،آیینهدار من و تو

1

13

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.
الف) عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق گشته و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته
ب) صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام میپیمود /همگنان خاموش ،گرد بر گردش ،به کردار صدف برگرد
مروارید ،پای تا سر گوش
پ) تنها همان رتبههای باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش
ت) این فصل ،فصل من و توست ،فصل شکوفایی ما /برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

14

نوشته زیر را از نظر زاویه دید بررسی کنید.
دمدمههای اردیبهشت  1345بود و نیمروزی بسیار گرم .آن سال گرمای تهران بیداد میکرد .زنگ پایان کالس را
به زحمت تحمل میکردم .دیشب برایم شبی استثنایی بود .باید زودتر خودم را به خوابگاه برسانم.

15

یکی از مثالهای زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید.
ب) عالم شدن چه آسان ،آدم شدن چه مشکل
الف) آفتاب پشت ابر نمیماند.

16

یکی از موضوعهای زیر را انتخاب کنید و متنی درباره آن را بنویسید.
 )1خاطرهای از حضورر در یک مهمانی
)2نامه دوستانه به :الف)معلم نگارش خود
)3قطعه ادبی درباره :الف) خورشید

2

1
2

7
ب) یکی از دوستان
ب) نماز

