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 درس:  نمونه سؤاالت حل شدهجزوه کمک آموزشی  

 

 فارسی

 (  دوم) فصل 

 

 مقطع تحصیلی: 

 دوره اول متوسطه 

 

 پایه:

 تم هش

 

 تهیه و تنظیم: 

 

 مرکز تحقیقات مهندسی ثمین

 

 

 

 تمامی حقوق این اثر برای مرکز تحقیقات ثمین محفوظ می باشد. 

Iranischool.com 
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 تم ش فارسی ه   -دوم نمونه سؤاالت فصل  

 معنی واژگان  

 . بنویسید  را  شده  مشخّص  ۀ واژ  معنای  عبارت  هر  در 

 استادی، ماهر بودن در انجام کاری     .دارد نیاز ییهامهارت  به زندگی سفر -1

 بداندیش   . نامند می ارجمند  و سپند  نام بدین را سرزمین این ناچار به نیز ما روی خیره  و راییره ت دشمنان -2

 اصیل.   هستی  نژادهتو از تبار ایرانیان  -3

 سختی  .بود خواهد  مشقّت پر آینده زندگی -4

 ناپذیر خستگی            .ای ایستاده کوه چون استوار و نستوه که هستی آزاداندیشانی آن از تو -5

 آسیببی           . و میهنت آباد باد گزند بی تن و جانت  -6

 چهره .      است عیان رُخم ورنه  حجابی خود  تو  گفتا -7

 پیروز  ---مسلّط     به سر برید.  ظفرمند توانید شود و سالیان دراز می  چیره تواند بر شما من نمیش د -8

 معنی شعر و نثر 

 .کنید  بازگردانی  روان  نثر  به  را  زیر عبارات  و  ابیات 

 .آالیش هر از پیراسته است ستایشی زیرا ؛شودمی  روان دشمن وخامۀ زبان بر که است آن ستایش استوارترین -1

شنوی؛ زیرا تحسینی است که از هرگونه آلودگی  ترین ستایش و تحسین آن است که از زبان و قلم دشمن می درست

 به دور است.

 . است بوده یختگیه فر و فرزانگی و فروغ و فرّ سپند  سرزمین همواره ما کشور -2

 .است بوده  آموزی و علم  دانایی و روشنی و  شکوه مقّدس   سرزمین همیشه  ما  کشور

 از شکستن آن ناتوان شدند..   ماندند  در آن شکست از -3

 خود را حقیر و کوچک ندان .     مدار خوار  را خویشتن -4

بالیم و  ن پردل، سرزمینی است که بدان می میهن شکوهمند ما، این خاستگاه بخردان، این کشور مردان گرد، یال -5

 افرازیم.برمی سر از همگنان 

افتخار   آن  به  که  است  سرزمینی  شجاع،  قهرمانان  پهلوانان،  کشور  این  خردمندان،  مبدأ  این  ما،  باشکوه  سرزمین 

 دانیم.نوعان سرافراز می کنیم و خود را از هم می 

 خودارزیابی 

 توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟ چگونه می  -1

ارزش  و  با حفظ  فرهنگی  به نسل های  آن  آیندهانتقال  فارسی،  های  ادب  فرهنگ و  و    آموزش،،  اجرای عملی  یاددهی 

                        یادگیری
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 چیست؟ هاسرزمین  دیگر به ایران ارمغان ترینوگرامی  برترین -2

 تاریخ کهن خرد و فرهنگ، اندیشه و طرز تفکّر، 

 درک مطلب 

 ارتباط «شود چیره شما بر تواند نمی دشمن باشید  هم  پشتیبان و یاور که  هنگامی تا»    ۀ جمل با بیت کدام -1

  دارد؟  معنایی

 خیزد  بال هاتن  از  که تنهایی به کُن خو ؛  دال )الف

 گرفت  توان می  جهان اتّفاق به  آری  / گرفت جهان مالحت  اتّفاق  به  حُسنت  ) ب

 چه  به   » ایرانی چراغ و  چشم  روزگار این  در زیرا ، مدار خوار را  خویشتن ؛  هان و  نها«   عبارت در نویسنده -2

 ؟  دارد  موردی تأکید 

 بدانند  را  خود قدر باید  ایران جوانان  )الف

 بدانند  را  ایران  جوانان قدر  باید  کشور  مسئوالن ) ب

 و ادبی   های زبانی دانش 

 . دارد وجود ممتمّ ....3...زیر دربیت -1

 « را سر مپیچ اوازگفتۀ         را پدر نگر ادب باچشم» 

 نهاد و مفعول را در جملۀ زیر مشخّص کنید.  -2

 « .دید می  روشنی به را چیز همه او و  بود گریخته یشهاچشم برابر از تیرگی»

 چیز مفعول: همه او                                         -: تیرگینهاد

 کاربه   ادبی آرایۀ کدام («است وزان خوارزم جانب از خنک باد / است خزان هنگام که آرید  خز  و خیزید » بیت در -3

 است؟  تهرف

 « پشت به برد همی خار ایپشته   / درشت دلق با پیری  خارکش.  » کنید  مشخّص را مفعول رو به رو دربیت -4

 .کنید  صمشخّ را جمله اجزای -5

 «.خریدم قدیمی بازار از را قالی « 

 فعل  :خریدم              م متمّ    :قدیمی بازار             مفعول :قالی             نهاد : )محذوف (من

  « کدام است؟ نزند  تاریک خاک کز شود حیران هاعقل »مصراع  نهاد  -6

 ند ژن تاریک)د   هاعقل )ج    خاک)ب    حیران)الف

 است؟ گزینه کدام» بر خلیل کند آتشی گلستان « در مفعول  -7

 )محذوف(خداوند   )د   خلیل) ج    آتشی )ب   گلستان (الف

 دارد؟  وجود  ممتمّ  دو گزینه درکدام -8
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 .نداشت جایی دوستی او  دل  در ) ب .   برد گرک که بگوی را خداوندش  )الف

 زمین از  دور، درآسمان اش خانه  )د                       کنی دلۀ  آیین  در  لمّأ ت  )ج

 . بنویسید  را شده داده کلمات جمع یا  مفرد -9

    معنی: معانی   کتاب         : کتب   ادب       : آداب همه    :   همگان

 در بیت زیر چه آرایۀ ادبی به کار رفته است؟ آن را مشخّص کنید.  -10

 ست   لختی بخند خندۀ گل زیباست«ها»لبخند تو خالصۀ خوبی 

 واج آرایی در حرف » ل« و »خ« 

 امال

 آنها را بنویسید. کلمات نادرست را در عبارات زیر بیابید و امالی درست 

 بسنده    باید شناخت.نیست؛ ایران را می  بصنده لیک دوست داشتن  -1

 بگزار     ، به پاس آنکه تو را فرزند ایران برگزید.بگذارپروردگار پاک را سپاس  -2

 دائمی     را در خود ایجاد کنیم. داعمیهای یک مسافر  باید ویژگی  -3

 مذهبی ازید.س شما را باال ببرد آراسته می مذحبیخود را با آداب خاص و لباس مناسب که حسّ و حال  -4

 


