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 تحرک بر زمین و نظم گردش برزمان بخشد          خدایی را سپاس آرم که هستی بر جهان بخشد   

  شهرستان چایپارهآموزش و پرورش 
  شهید مطهری دبیرستان

 دقیقه50مدت:             امتحان فارسی ترم اول دوره اول متوسطه                                                نام ونام خانوادگی :     
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"پیامبر اکرم)ص( "  "تخداس راه در جهاد و حج و روزه و نماز از برتر جلّ، و عزّ خداوند نزد در علم طلب"  
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 ـ جاهای خالی را با واژگان مناسب کامل کنید. 

  ........................... می گویند .ذکر می شود .............شاعر که معموال در دو بیت پایانی  به نام شعری -1

 فعل ..................................... وقوع کاری را در زمان حال با تردید، شک ، شرط یا آرزو بیان می کند . -2

 . ده می کنیم ......................... استفاصفت هرگاه بخواهیم دو چیز را باهم بسنجیم و یکی را بر دیگر ترجیح دهیم از  -3

  هرگاه بخواهیم منظورو مقصود خود را زیبا تر بیان کنیم از .............................. بهره می گیریم . -4
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 دو

 معنای واژگان مشخّص شده را بنویسید. -

 پلنگان و شیران شود .کنام  -5 

  شود روزی گلستان غم مخور احزانکلبه ی  -6

  من پدید آمد در باطن  داعیه ای -7

 دوستی  می زنندالف چه بسیارند کسانی که  -8

 جوانی در بازار نیست .متاع  -9

 کار ایام جوانی پیشه کرده ای . فرتوتیدر اریام  -10

 . ملک وی خبر ندارد سریر از بسیاری غالمان و  -11

 تو هرگز نکند شکرگزار انعامشکر -12
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 سه
 .دیسیبنو خانواده هم کی، ریز یها واژه از کی هر یبرا -13

 .................. :مسخّر    ..      .........................   :مبصر .........     ...............:  مقتدر..        .................... :  اقناع   
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 چهار

 درک مطلب: -14

به ترتیب بنفشه و نرگس نماد « تو در خوابی و نرگس بیدار  تاکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش / حیف باشد» در بیت الف( 

 چیست ؟

 «همی دانه و خوشه خروار شد      ز آغاز هر خوشه خروار نیست » بیت مقابل کدام ضرب المثل را به یاد می آورد ؟ب( 

 مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید .« زعدد بیرون استنعمتت بار خدایا »در مصراع پ( 

 زیر چیست ؟ در بیتراست از واژه مقصود ( ت

 خود شکن آیینه شکستن خطاست                  راست  آینه چون نقش تو بنمود 
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 پنج
 از بین واژه های زیر آنهایی که نشانه جمع دارند ،مشخص کنید . -15

 حزان ، پیروان ، آزادگان ، پایانکنعان ، گلستان ، ا

 

5/0 

 شش
 ر بیت زیر مشخص کنید .واژگان متضاد را د -16

 گر تکبّر می کنی با خواجگان سفله کن            ور تواضع می کنی ، با مردم درویش کن 
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  نقش کلماتی مشخص شده است رابیان کنید در مصرع زیر  -17 هفت

 « است  کارو شایستگیگه  جوانی»  
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 هشت

 ؟ باشد یم یکس چه به متعلق ریز آثار از کیهر -18

               :  کیمیای سعادت پ(                قابوس نامه :              ب(                :              شاهنامه (الف
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 دیسیبنو روان نثر به را ریز وعبارات  اتیاب یمعن

  به بینندگان آفریننده را                      نبینی ، مرنجان دو بیننده را  -19

  (................................................................................................................................................................................................................   ) 

 .در محاوراتی که میان دو کس رود خوض ننماید و اگر پوشیده دارند استراق سمع نکند  -20

  (................................................................................................................................................................................................................  ) 

 به چشم بصیرت به خود درنگر              تا تورا در آیینه زنگار نیست  -21

   (...............................................................................................................................................  .................................................................) 

  نشست من است        جهان سربه سر ، زیر دست من است . ندانی که ایران ،  -22

   (................................................................................................................................................................................................................ )          
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 1 و بنویسید.تشبیه و مراعات نظیر را بیابید « متاع جوانی به بازار نیست و بفروختی از که خواهی خرید  / چ» بیت  در -23 ده

 برای گروه اسمی رو به رو مثالی بیاورید .                                                                    گروه اسمی -24 یازده

 بیانی   هسته  صفت   هصفت اشار                                                                                                                   

                                                                                                                    ...............     ............     ............. 
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 باذکر دلیل گونه پرسش زیر را مشخص کنید . -25 دوازده

  وان از چوب؟              یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار ؟که تواند که دهد میوه ال
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 جدول زیر را کامل کنید.  -26 سیزده

 شمار شخص مصدر بن   فعل

     داشت می رفت

 زیر را مشخص کنید . های  نوع فعل -27

 ..................د : خندید ......... ............. ج : می نویسی ..................................... ب : گفته اند ..........الف : بخوانید ....................
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 بیت های ناقص را کامل کنید. -28 چهارده

                                                                                               کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور                 ..........................................................................

     ........................................................................                ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 

                                                                                                                           .......................................................................                 ...................................................دور گردون ، 
 

 هر که در او جوهر دانایی است               بر همه چیزیش توانایی است

  کریمی -  دیباش مانا                                                                                                 
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