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امتحانات پایانی نوبت اول سال تحصیلی 29-29

نام درس :زبان فارسی
نام دبیر :خانم پاکدل
تاریخ امتحان9929 /91/2 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان:

 21دقیقه

سؤاالت

الف) زبان شناسی

بارم

4

 -1هر یک از موارد زیر کدام قاعده ترکیب رعایت نشده است؟ 57.0
 -گوسفندان در باغ درخت می کارند7

-

قرن زلزله ی مهیب ترین

-

در تابستان گذشته به چه کاری مشغول بودید؟ فردا امتحان داریم7

 -2چرا واج های /چ /و /ش /نمی توانند بدون فاصله در کنار هم قرار گیرند؟ 5720

 -3در ترکیب « سیر و گرسنه » معنای واژه )سیر( را با توجه به چه رابطه ای در می یابیم؟ 5720
 -4الگوی هجایی « دالرام » را بنویسید؟ 57.0

 -0در هر یک از واژه های مشخص شده در بیت های زیر مربوط به کدام یک از وضعیت های چهارگانه ی ناشی از گذر
زمان هستند؟ 1
-

چو سوفارش آمد به پهنای گوش

ز شاخ گوزنان برآمد خروش

-

چشم دل باز کن که جان بینی

آنچه نا دیدنی است آن بینی

-

سپر بر سرآورد شیر اله

علم کرد شمشیر آن اژدها

-

خور دست خدا ز روی تعظیم

سوگند به روی همچو ماهت

 -6عالمت اختصاری « سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی » را بنویسید؟ 5720

 -.با توجه به بیت « یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد؟

دوستی کی آخر آمد ؟ دوستداران را چه شد »

کلمه دوستی و دوستدار با استفاده از چه شیوه ای ساخته شده است؟ 570

 -8برای رابطه ی معنایی تضمن مثال بزنید؟ 5720
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) نگارش
0

 -1با توجه به متن به سؤاالت پاسخ دهید؟
« کالس دوم بغل دفتر بود 7بعد سالن بود خالی و بزرگ که دو تا ستون سفید چهارگوش پرش کرده بود و آن ته سه
چهار تا میز و نیمکت شکسته 7دیوار رو به رو پوشیده از عکس پهلوانان و یک نقشه بزرگ آسیا و »777
این نوشته به چه شیوه ای نگارش شده است و حاصل چیست؟ 570
 -2در نوشته ی زیر که بخشی از زندگی نامه گاندی است نویسنده برای خارج نمودن نوشته از حالت عادی از چه شیوه ای
استفاده کرده است؟ 5720
« اصالحگر بود یا قدّیس یا سیاستمداری بی پروا؟ در نظر بیشتر جهانیان گاندی اصالحگری انقالبی بود که پیروانش در
وی چون قدّیسی می نگریستند» 7
 -3در چه صورتی زندگی نامه سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ می کند؟ 570
 -4هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع ویرایش است؟ 570
-

رعایت عالیم نگارشی در زبان فارسی

 -حذف درست فعل به قرینه

 -0شعر زیر را به نثر روان بازگردانی کنید57.0 7
« نازک آرای تن ساق گلی  /که به جانش کشتم  /و به جان دادمش تاب  /ای دریغا به برم می شکند »
 -6عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟ 5720
 -.دو غلط ویرایشی در جمله ی زیر بیابید و هر یک را با ذکر دلیل ویرایش کنید1 7
داستانی که نوشته بودم را به عنوان انشاء در کالس خواندم7

 -8در بازنویسی مطالب به کمک چه چیز پرورانده می شوند؟ 5720

 -9دلیل استفاده از (واو) استبعاد چیست؟ نام دیگر آن چه می باشد؟ 5/0
 -15یک تفاوت بازنویسی و بازنگری را بنویسید؟ 5/0

پ) امال و بیاموزیم
 -1پیوند « ان » در واژه های زیر به چه مفهوم و کاربردی است؟ 570
پاییزان:

3

کوهان:

 -2کدام یک از واژه های داخل کمانک جمع مکسر (قاضی) است ؟ (قضاوت – قضّات ) 5720

 -3واج میانجی کلمات زیر را بنویسید؟ 570
نیاکان:

نکته ای:

 -4چه عاملی در نوشته زیر منجر به شیوه بالغی شده است؟ 5720
-

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند7

 -0در هر یک از گزینه های زیر امالی کدام واژه صحیح است؟ 5720

(سپاس گزار – سپاس گذار )

 -6دو واژه هم آوا بنویسید که از نظر نوشتاری متفاوت باشد؟ 5720
 -.در گروه کلمات زیر غلط های امالیی به کار رفته را صحیح بنویسید؟ 1
« حایل و مانع – لعامت و پستی – وهله ی اول -القا و آموزش -اداره ی مطبوع -به رغم و برخالف -فراست و دانایی-
سفر و حذر -توجه و عزلت -نعمت و موهبت -اضغاث احالم -اصل و نصب »

____________________________________________________________________________________
د) دستور
 -1با توجه به جمله ی « گل های اندیشه در فصل جوانی بارور می شوند » به پرسش های زیر پاسخ دهید؟ 1
 -این جمله چند تکواژ دارد؟

-

این جمله چند واژه دارد؟

-

یک تکواژ وابسته تصریفی و یک تکواژ وابسته اشتقاقی مشخص کنید7

 -2در هر یک از جمله های زیر نوع حذف را مشخص کنید؟ 570
-

تصمیم گرفتم که درس بخوانم اما نتوانستم7

-

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر7

 -3از فعل ( شناخته بودند ) با حفظ شخص و زمان « مضارع مستمر» بسازید؟ 5720
 -4نمودار مناسب جمله زیر را رسم کنید و اجزای جمله را در آن قرار دهید( 7نمودار درختی) 170
-

« عید شما مبارک »

 -او کودکش را به پرستار سپرد7

8

 -0گونه ی مؤدبانه ی جمله ی زیر را بنویسید « 7آیا شما روز گذشته به کتابخانه ی ملی رفتید » 5720

 -6فعل کدام کلمه فقط به صورت جمع باید به کار رود؟ ( ملت ،دسته ،هرکسی ،مردم ،هیچ کدام ) 5720
 -.چرا حذف نهاد جدا در جمله ی زیر امکان پذیر نیست؟ 5720
« من دانش آموز باید به فکر آینده ی کشور خود باشم »

 -8چرا فعل جمله ی « قطرات شبنم لبخند زنان بر روی برگ نخل می نشستند» نمی تواند مفرد بیاید؟ 5720
 -9جمله « به امید دیدار» چه نوع جمله ی استثنایی است؟ 5720
 -15جمله ی گذرای زیر را تبدیل به ناگذر کنید570 :
« بادهای بهاری عطر خوش بهار نارنج را به سوی ما آورد» 7
 -11واج های کلمه ی « آباد » را بنویسید570 7
 -12فعل « پاشیده بودند » را با همین زمان و شخص مجهول کنید؟ 570
 -13نوع فعل جمالت زیر را از نظر ساختمان بنویسید؟ 57.0
 معلم از خطایش چشم پوشید7 مطالب را از معلم فرا گرفت7 دانش آموز درباره ی حافظ تحقیق کرده است7 -14فعل های زیر در چه معنایی به کار رفته است؟ 570
 هنگام دویدن ناگهان عضالت پایم گرفت7 دخترک چشم هایش را به آسمان دوخته بود7 -10جمله سه جزئی « هوا سرد گردید » را چهار جزئی کنید570 7

 -61جمله مستقل چگونه چگونه جمله ای است؟ 5725

جمهوری اسالمی اریان
اداره آموزش و رپورش تهران
اداره آموزش و رپورش منطقه 5

دبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن باب السالم
کلید سواالت پایانی نوبت اول سال تحصیلی 29-29
تعداد برگ سؤال:
ردیف

برگ

نام درس :زبان فارسی 9

نام دبیر:

تاریخ امتحان29/ 91 /12 :

جای مهر

-1
 -2قاعده هم نیشینی

 -2قاعده معنایی

 -3قاعده کاربردی
-4
-2 -0زیرا این واج واجگاه مشترک و نزدیک به هم دارند
-6
 -.رابطه تضاد
 -8د (صامت  +مصوت کوتاه) +ال(صامت  +مصوت بلند)+رام (صامت +مصوت بلند+صامت )
 -9کامال متروک
 -15با همان معنای قدیم
 -11معنای قدیم+معنای جدید
 -12دچار تحول معنایی شده
 -13سمت
-14
 -10امال وبیازمویم
-16
 -1.مفهوم زمان را می رساند فصل پاییز
 -18شباهت مانند کوه
 -19قضات
 -25که  ،همزه
 -21سپاس گزار
 -22خیش ،خو یش
-23

لءامت متبوع سفرحضر اصل و نسب

-1-24دستوربخوانم به قرینه لفظی
-20

-2است به قرینه معنوی

-3-26دارند می شناسند

بارم

-2.

جمله

-28

نهاد

گزاره

 -29عید شما

مبارک

 -35جمله (چهارجزیی به مفعول و متمم
 -31نهاد
-32

گزاره
مفعول

او

-33

متمم

کودکش

فعل گذرا به مفعول و متمم

پرستار

سپرد

-34

-0آیا شما روز گذشته به کتابخانه ملی تشریف بردید

-30

-6مردم

-36

زیرا نهاد(من) وابسته است

-3.

جمله یک جزئی بی فعل

-38

بادهای بهاری بهسوی ما آمدند

-39

ء

ا

ب

ا

د ( 0واج)

 -45فعل دوخت) دوخته شد
 -41چشم پوشید (مرکب ) فراگرفت(پیشوندی)
-42تحقیق کرده است (ساده )
-43

منقیض شد

-44

برف هوا را سرد گردانید

-40

جمله ایست که جزئی از یکواحد بزرگتر نباشد7

