ادبیات فارسی
دوم

55

ریاضی

341023-201

دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
الف :تیان معنی نظم و نثر(  6نمره )
معنای ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.
 -1ذزٍػ اس ذن چزخ چاچی تراعت) 0/25 ( .
 -2حغاب وٌِْ پان هی وزز) 0/25 (.
 -3یىَْ هیثیٌی آفتاب تیؾ وؾیس) 0/25 ( .
ً -4فزت ؿیز اًغاًی را تاٍر ًسارم) 0/25 ( .
 -5وِ رّام را جام تازُ اعت جفت) 0/5 (.
 -6فله تاذت اس عْن آى جًٌ رًً) 0/5 ( .
ً -7زٍى هزز ٍلی رم ًوززُ اعت) 0/5 ( .
 -8الْی ،ػثساهلل ػوز تىاعت اها ػذر ًرَاعت) 0/75 ( .
 -9هاتمی را ًمسا ذط تىؼ ٍ تٍذار عواق توىٌس) 0/75 (.
 -10هٍز ای عحاب رحوت ،تَ تثاری ار ًِ زٍسخ  /تِ ؽزار لْز عَسز ّوِ جاى هاعَا را ( ) 1
 -11تزای حاصل زازى وؾتشارّا هٌتظز رعیسى توَس ٍ /پای وَتی زتىِ زر هَلغ زرٍ ّغتین)1 (.

---------------------------------------------------------ب :معنای واژه (  2نمره )
هؼٌای ٍاصٌاى هؾرص ؽسُ سیز را تٌَیغیس.
 -1چَ عَفارػ آهس تِ پٌْای ٌَػ
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 -2اًٍاری ًَر اس آى عاطغ هی ؽَز.
 -3هْواى ّا عرت زر هحظَر ٌیز وززُ تَزًس.
 -4اس ایَاى وِ طارهی چَتی زاؽت ،افك رٍؽي پسیسار تَز.
 -5زر ٍعط هیساى ّیوِ ٌذاؽتٌس.
 -6زعت ّایؼ را تِ عًٌ هززٌاى آٍیرتٌس.
 -7هاُ ایارػ آٍاس هاعت.
 -8چٌس ذلًٌ ذؾه ؽتاتاى هی ٌذاؽتٌس.

----------------------------------------------------------------پ :خودآزمایی (  3نمره )
 -1چزا هجیس هجیسی ،فیلن ًاهِ اػ را تچِ ّای آعواى ًاهیس؟ ( ) 0/5
 -2زر زرط ٌیلِ هزز ((،هحوس ٍلی )) ٍ ((ٌیلِ هزز)) ًواز چِ اًغاى ّایی ّغتٌس؟( ّز وسام زٍ هَرز ) ( ) 1
 -3ػثارت (( ؽلرتِ زرٍ وٌیس تا چیشی ٌیز ذَؽِ چیي ّا تیایس )).یؼٌی چِ؟ () 0/5
 -4زر ؽؼز (( تَ را هی ذَاًن )) همصَز ؽاػز اس جولِ ی (( ها ایي را اس ٌذؽتِ تِ ارث هی تزین )).چیغت؟ ( ) 0/5
-5هٌظَر اس (( عایِ ّای آتی )) ٍ (( ذارّای عزخ )) زر ػثارت (( ٍ اس عایِ ّای آتی ،ذارّای عزخ /تز اجغاز تِ جا هاًسُ
ٍ طؼوِ ی ػماب ٍ ساؽ ؽسُ فزٍ ریرت)) چیغت؟ ( ) 0/5

-------------------------------------------------------------ت :درک مطلة (  4نمره )
 -1ؽاػز زر ّزیه اس اتیات سیز ،تِ وسام ٍیضٌی حضزت ػلی ( ع ) اؽارُ زارز؟( ) 0/5
الف) تزٍ ای ٌسای هغىیي ،زر ذاًِ ػلی سى  /وِ ًٍیي پازؽاّی زّس اس وزم ٌسا را
ب) چَ تِ زٍعت ػْس تٌسز س هیاى پاوثاساى  /چَ ػلی وِ هی تَاًس وِ تِ عز تزز ٍفا را
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 -2زر تیت سیز هٌظَر اس ولواتی وِ سیزؽاى ذط وؾیسُ ؽسُ چیغت؟( ) 0/5
وِ ؽس طالة رسم آى اصزّا))

(( تِ جش تاسٍی زیي ٍ ؽیز ذسا

 -3زر ػثارت سیز هٌظَر اس لغوت ّایی وِ سیزؽاى ذط وؾیسُ اعت؟ ( ) 0/5
(( حاال زیٍز چاًِ اػ ّن ٌزم ؽسُ ٍ زر ذَػ ستاًی ٍ تذلِ ًَ ،ن جوغ را چیسُ تَز)).
 -4زر جولِ سیز (( ذزٍط ذَاى )) چِ هَلؼی اس سهاى را تیاى هی وٌس؟ ( ) 0/5
(( اٌز تلسچی ذاى آهسُ تاؽس ،االى وِ راُ تیفتین ذزٍط ذَاى هی رعین)).
 -5زر ػثارت (( لِ وززُ اًسٌل ّای ًَ ؽىفتِ زر پؾتِ ّای اطزافواى را )) ،هٌظَر اس ((ٌل ّای ًَ ؽىفتِ)) چیغت؟ ( ) 0/25
 -6تا تَجِ تِ ؽؼز سیز تِ عَاالت پاعد زّیس.
(( آیا اس عزسهیي تَ تَز وِ فزؽتٍاى /عزٍزّای صلح ٍ ؽازی اًغاى را تزای چَپاًاى ذَاًسًس؟ٍ /لتی وِ هزي زر ؽىن
زرًسٌاى ،زًسُ ّای تؾز ر ا زیس ٍ /زر لْمِْ ی فؾًٌ ّا  /تز عز سًاى ٌزیاى تِ زتىِ پززاذت /جش اٍ وغی ًرٌسیس)).
الف:یه هَرز تؾریص ( ؽرصیت ترؾی) زر ؽؼز تیاتیس ٍ تٌَیغیس) 0/25 ( .
ب :همصَز اس (( عزٍزّای صلح ٍ ؽازی )) ٍ (( چَپاًاى)) چیغت؟ ( ) 0/5
ج (( :زتىِ )) چِ هفَْهی زارز؟ ( ) 0/5
 -7همصَز ًَیغٌسُ اس جولِ ی سیز چیغت؟ ( ) 0/5
(( تزای هي ذَاًسى ایي وِ ؽي عاحل ّا ًزم اعت ،وافی اعت؛ هی ذَاّن پای تزٌِّ ام ایي ًزهی را حظ وٌس)).

-------------------------------------------------------------ث :دانش های ادتی (  3نمره)
 -1زٍ آرایِ ی تِ وار رفتِ زر تیت سیز را تٌَیغیس) 1 ( .
(( تؾس تیش رّام تا ذَز ٍ ٌثز

ّوی ٌزز رسم اًسر آهس تِ اتز ))
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ًَ -2ع حواعِ آثار سیز را تٌَیغیس) 0/5 (.
الف :راهایاًا

ب :ذاٍراى ًاهِ

 -3آثار سیز اس ویغت؟ ( ) 0/5
الف :ساز الؼارفیي

ب :آتؼ ذاهَػ

 -4ػٌَاى (( پسر زاعتاى ًَیغی هؼاصز )) تِ وغی زازُ ؽسُ اعت؟ ( ) 0/25
 -5ػٌَاى (( ؽاػز هماٍهت )) تِ چِ وغی زازُ ؽسُ اعت؟ ( ) 0/25
 -6هؾَْرتزیي ًَیغٌسُ ی ازب پایساری عیاّاى چِ ًام زارز؟ ( ) 0/25
 -7ػثارت سیز هؼزف ویغت؟ ( ) 0/25
(( هائسُ ّای آعواًی سهیٌی اثز هؼزٍف ایي ًَیغٌسُ ی تشري فزاًغَی اعتٍ.ی زر آثار ذَیؼ هؾىالت سًسٌی آزهی را تا
ػؾمی عزؽار تِ ٍالؼیت تِ تصَیز وؾیس ٍ تِ ّویي جْت ًیش جایشُ ی ًَتل را اس آى ذَز وزز)).

----------------------------------------------------------------ج :شعر حفظی (  2نمره )
الف) ذَز ر فله تزتزین...............................
ب) تزذیش ٍ هرَر ؿن جْاى ٌذراى

سیي زٍ چزا ًٍذرین...............................
..............................................................................
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