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براي پيشرفت درسي در امتحاناتبراي پيشرفت درسي در امتحانات امتحاني امتحانيهايهاينمونه سؤالنمونه سؤال
))دوم راهنماييدوم راهنمايي((پايان سالپايان سال

  

  

 كدام است؟» .ي چرخ و زمان استراننده«در عبارت » چرخ«منظور از  - 1
  »داشتند نگه- خفته است-پذيردمي-بگستردند« .هاي گذرا را مشخص كنيدفعل - 2
 .اي عبارات زير را بنويسيدمفهوم كنايه - 3

  .هرگز به زرق و برق دنيا دل نبست) ب  .زد خاص و عام بودزبان) الف
 .مشخص كنيد در بيت زير مفعول را  - 4

  .»برد شام يتيمان عربمي/ ناشناسي كه به تاريكي شب«
 ؟هاي اول يك شعر بيست بيتي باشد، آن شعر در چه قالبي سروده شده استاگر دو بيت زير، بيت - 5

  »دل شب محرم سرّاهللا است/ شب ز اسرار علي آگاه است «   /   »الفتي داشته با اين دل شب/ علي آن شير خدا شاه عرب «
  »رفتن، شنيدن، گريختن« . را بنويسيدمقابلهاي ن مضارع فعلب - 6
 .هاي زير، مشخص كنيدهاي اماليي را در عبارتغلط - 7

  ! شودتقسير من نيست، باورم نمي) ب            .دوباره از جا برخواستم و تخت روان را به راه انداختم) الف
 د؟كندر كدام گزينه، شاعر از سخن خود احساس نارضايتي مي - 8

  »از درد ورم نموده يك چند/ ي زميني تو قلب فسرده«) الف
  »ام ز گفته خرسنداي كوه ني/ ني تو نه مشت روزگاري  ني«) ب
  »ها پس افكنداز گردش قرن/ تو مشت درشت روزگاري «) ج

 ي چه كسي است؟بيت زير درباره - 9
  »چنين است آيين پور پشنگ/ به يك جاي ساكن نباشد به جنگ «

 .را بنويسيد» ديد« جمع ماضي بعيد فعل سوم شخص -10
 .شده را بنويسيد نوع و زمان افعال مشخص -11

  .شمارند مي  ونند ز تا مي ، برند ميهاي چاپ امروزي خودشان روزنامه را  ماشين) الف
  .بخشد مينظيري  كارون به شهر اهواز، زيبايي كم) ب

 دانيد؟ چه مي» اميرنظام گرّوسي«در مورد  -12
 .ي زير مشخص كنيد را در گزينههاي اماليي  غلط -13

  صبر و استقامت– رجهان و برتري –مواد سمغي ) ب          خاك به خون آقشته–هاي عريان   صخره–نواهي مرتفع ) الف
 كيست؟» وبيالدين اي صالح -14
  چيست ؟» دليربر او خيره شد پهلوان «در مصراع » خيره شدن «معناي با توجه به متن كتاب درسي،  -15
 .عبارات زير را بنويسيدمعني  -16

  .آيم بر اثر او مي) ب  .رو لنگان لنگان از پيش او مي) الف
 .هاي زير را بنويسيد معني واژه -17

  فراغ) ب  توبره) الف
  ؟چيستي قالي  دهنده سه قسمت اصلي تشكيل -18
   اماليي وجود دارد؟غلط گزينه  در كدام -19

  . مان انجام نگرفته استاين اختراع يك دفعه و به ابتكار يك تن و در يك زاما ) 1
  . ساختند نويسي نيز آماده مي  را براي ظهور هنر خوش هاي آن و ابداع خطوط گوناگون، زمينه با زيباترين شكل) 2
  . به جهت انتصاب به مستعصم، ياقوت مستعصمي ناميده شده است ياقوت) 3
  .اند آورده و به فراگرفتن آن رغبت نشان داده نويسي روي  پرشور و پردامنه به هنر خوشگرايشيجوانان ايراني با ) 4

 . را مشخص كنيد وف اضافهدر عبارت زير حر -20
 ».ي مختلف هلسناي معتبر داشت مشحون از كتب گوناگون به ا خانه ي مأمون به همت دانشمندان ايراني كتاب الحكمه بيت«

  هاي فارسيهاي فارسي سؤالسؤال
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  27:ي صفحه                          » راهنمايي راهنماييدوم هاي امتحاني براي پيشرفت درسي در امتحانات پايان سال نمونه سؤال ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  

  

 .دراين عبارت آسمان است» چرخ«منظور از  -81

 .گذرا به مفعول هستند» داشتند نگه-پذيرد مي-بگستردند« -82

 .معروف و مشهور بود) الف -83

  .ي ماديات نشدشيفته) ب

 مفعول←⎯⎯ شام را ←⎯⎯برد؟ چه چيز را مي -84

 .شودهاي بلند از اين قالب استفاده مياي مستقل است و براي سرودن داستاني قافيه شعري است كه هر بيت آن دارا،  مثنوي -85

  گريز– شنو –رو  -86

  برخاستم←⎯⎯برخواستم) الف -87

   تقصير←⎯⎯تقسير) ب

 ام ز گفته خرسنداي كوه ني/ ني تو نه مشت روزگاري  ني) ب -88

 افراسياب -89

  ديده بودند -90

 هاي فارسيپاسخ سؤال
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  28:ي صفحه                          » راهنمايي راهنماييدوم هاي امتحاني براي پيشرفت درسي در امتحانات پايان سال نمونه سؤال ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي

  
     مضارع اخباري ،سوم شخص مفرد) ب     مضارع اخباري،سوم شخص جمع هر سه فعل )الف -91

 بـا  هـاي ايـن دانـشمندِ    نوشته.  از مردم كردستان استو البتّهسلطنتِ ناصرالدين شاه قاجار،  ي    از دانشمندان و رجال سياسي دوره      -92

  . شهرت بسزايي دارد، اهل فضل و ادب وتدبير

  آغشته–نواحي ) الف -93

   رجحان-صمغي) ب

كُـرد    هاي صليبي كه موجب افتخار عالم  اسـالم اسـت،            ي بزرگ مسلمانان در جنگ      رواي مصر و فرمانده     الدين ايوبي، فرمان    صالح -94

 .بوده است

 .استزده شدن  جا به معناي، شگفت در اين» خيره شدن  « -95

 .لنگان لنگان از پيش او برو) الف -96

  .آيم به دنبال او مي) ب

 .نهند ي خود را در آن مي  كه مسافران و شكارچيان لوازم كار و توشهاي كيسه)  الف -97

  آسايش، راحتي) ب

 .تشكيل شده است» تار، پود و پرز«قالي از سه قسمت  -98

 . صحيح است» 3«ي گزينه -99

 .است» انتساب«،امالي صحيح كلمه

 .» به- از –به «: اند از حروف اضافه عبارت -100
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