
 

 نام و نام خانوادگی :

 

 باسمه تعالی

 تهران 14آموزش و پرورش منطقه مدیریت 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر متوسطه اول

 1398 - 99 اولامتحانات نوبت 

 مُهر ستاد امتحانات

 نمره 

.......................  کالس : فتمه پایه : 

 رحمت اهلل آقای نام دبیر :

  2از   1صفحه  دقیقه 60  مدّت : فارسیادبیات نام درس :   8:30ساعت :  23/10/98تاریخ : 
 

 

 بارم  ردیف

 را بنویسید. رمعنی واژه های زی الف

 عالیق :                             اندرز :                              تأمّل :                              حُجره :

2 

 وداع :                           مُصحف :                               غوغا :                    خشنود :        

 خود ارزیابی ب

 ویژگی های برجسته جوان و نوجوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می دانید؟ (1

3 

 منظور از عُمر حقیقی را شناسنامه تعیین نمی کند چیست؟ (2

 نباید خالی بماند؟چرا قلب انسان  (3

 درک معنی شعر و نثر ج

 یاد دارم که در ایّام طفولیت متعبّد و شب خیز بودم (1

6 

 حَرَم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش را (2

 ی بِه از آن که در پوستینِ خلق افتیفتخبپدر گفت تو نیز اگر  (3

 بچه ها، آرزوی من این است( کاش روزی به کام خود برسید                    4

 ( ای خدا ای فضل تو حاجت روا                    با تو یاد هیچ کس نبوَد روا5

 ( هر چه سرما و هر چه دل سردی                 پَر زد آهسته از نظر گم شد6

 



 مُهر ستاد امتحانات 1398 - 99 اولامتحانات نوبت  
 

   ادبیات فارسی نام درس : کالس : فتمه پایه :
 

 بارم  ردیف

 دانش های زبانی و ادبی د

 (1را بنویسید و مثال بزنید.)( تفاوت زبان و ادبیات 1

 

 

5/6 

 (5/0( نویسنده از تکرار چه استفاده ای می کند؟)2

 

 "برادرم توپ را به احسان داد  "(     1( نهاد، مفعول، مُتمم و فعل را در جمله مقابل مشخص کنید و بنویسید.)3

 نهاد :                              مفعول :                             متمم :                               فعل : 

 (5/0( در جمله های زیر مُسند را مشخص کرده و بنویسید.)4

 است :عالمه جعفری کنجکاو بود :                                            او شیفته طبیعت 

 (5/0( برای هر یک از واژه های زیر هم خانواده بنویسید.)5

 راضی :                                                      متخصّص :                  

 (1( منظور از جابجایی شعر و نثر ادبی چیست؟)6

 
 (1( انواع جمله را بنویسید.)7

 
 (1جمله چیست؟ توضیح دهید.)( مهمترین بخش هر 8

 
 تاریخ ادبیات ی

 ( تفاوت بوستان و گلستان سعدی چیست؟1

 

 

3 

 ( قصه های مجید اثر کیست؟2

 ( آثار زیر از کیست؟3

 گلشن راز :                                                   هفت پیکر :                 

 تنفس صبح :                                                        به هوای گُل سرخ :                          

2از 2صفحه   
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   ادبیات فارسی نام درس : کالس : فتمه پایه :
 

 


