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  باسمه تعالي  دهمسؤال هاي درس: فارسي 
  اداره كل آموزش و پرورش استان گيالن

  اداره سنجش و آموزش و پرورش
  اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفيهمديريت

  ٩٧ماه دينوبت اول: 

    دقيقه٧٥وقت آزمون: 
  ٨:١٥ساعت برگزاري:   نام و نام خانوادگي:  محل مهر آموزشگاه

  ١٢/١٠/٩٧تاريخ امتحان:   آموزشگاه: شهيد قربانينام 

  ٤تعداد صفحه:  ٣٧تعداد سؤال:   تحصيلي وكالس: دهم تجربي و رياضيپايه

  نمره پس از تجديد نظر:                   نام و نام خانوادگي دبير وامضاء: سودابه لطفي نژاد               نمره با عددد:                            نمره با حروف:        
  بارم  سؤال هاي صفحه اول  رديف

  نمره) ٥قلمرو زباني (  الف

  الف) معناي واژگان مشخص شده را بنويسيد. 
  هم مي توان عزيز بود. حضيضـ در ١
  را به وي دادند. حقهـ شيخ بفرمود تا آن ٢
  حيوان روان شد. وقبـ دست معلم از ٣
  مباش. مولَعـ پيران قبيلة خويش را حرمت دار وليكن به ايشان ٤
  تان زتحمل سپر كنيم.جورـ  بر تير ٥
  كايدان باخواست خداوند غيب دان برابر نياييد. كيدـ تا عالميان بدانند كه هرگز ٦
  

  و صحيح آنها را بنويسيد. دب) در عبارات زير غلط هاي اماليي را بيابي
  نتدر ميان دو ضد جمع بود و هم فرغت هم مهه ـ زيرا كه اين قص٧
اي زنوشتن نامه دو چيز بود؛ يكي بينوايي، دويم گفتم همانا او راتصوّرشود كه مرا در فضل مرتبهـ غرض من ا٨

  ي من اطالع يابد قياث كند كه مرا اهليّت چيست؟رغعهاست زيادت ، تا چون به 
  »در علف است بايد بچرد. «گفت: ـ ومعلّم كه از مخسمه رسته بود به خون سردي ٩

  ار را مي آشامانيزخويش/ در گذرگه تاريخ ايستاده اي / با جامي از فرهنگ و بشريتِ رهگ ـ برتاالبي از خون١٠
  

  

٥/١  
  
  
  
  
  

  
  

٥/١  

  نمره) ٤دستور (  ب

  تلفظي نيست. دوـ كدام يك از واژگان زير١١
  د) يادگار                 ج) زندگان                    ب) روزگار                     الف) آسمان 

يك متضاد » شو، كه اين فعل كودكان باشد.مشادان و زود اندوهگين  و به هر نيك و بد، زود«ـ در عبارت ١٢
  بيابيد و بنويسيد.

  ة انعام يك مترادف و يك هم خانواده بنويسيد.ـ براي واژ١٣
  را بنويسيد. ـ نقش دستوري كلمات مشخص شده١٤

   .با من نمايي چيزيآمده ام تا از اسرار حق  شيخمرد گفت: اي      
  را با حفظ شخص به زمان ماضي التزامي ببريد.» شنيده ام«ـ فعل ١٥
درختان را دوست مي دارم / كه به احترام تو قيام كرده اند / و آب را / كه مهر مادر «ـ با توجّه به ابيات ١٦

  پاسخ دهيد. »توست
  الف) يك حذف در عبارت باال پيدا كرده و نوع آن را بنويسيد.

  نوع وابسته ها را بنويسيد.» مهر مادر تو«ب) در گروه اسمي 
  را در عبارت بيان كنيد.» واو«ج) نوع 

 
٢٥/٠  

  
  

٢٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  

  
٢٥/٠  

  
  

٥/٠  
٥/٠  
٢٥/٠  
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  باسمه تعالي  دهمسؤال هاي درس: فارسي 
  گيالن اداره كل آموزش و پرورش استان

  اداره سنجش و آموزش و پرورش
  اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفيهمديريت

  ٩٧ماه دينوبت اول: 

    دقيقه٧٥وقت آزمون: 
  ٨:١٥ساعت برگزاري:   نام و نام خانوادگي:  محل مهر آموزشگاه

  ١٢/١٠/٩٧تاريخ امتحان:   نام آموزشگاه: شهيد قرباني

  ٤تعداد صفحه:  ٣٧تعداد سؤال:   تجربي و رياضيتحصيلي وكالس: دهم پايه

  نمره پس از تجديد نظر:                   نام و نام خانوادگي دبير وامضاء: سودابه لطفي نژاد               نمره با عددد:                            نمره با حروف:        
  بارم  دومسؤال هاي صفحه   رديف

  داده شده يك گروه اسمي مناسب بنويسيد. ـ براي نمودار١٧  
  گروه اسمي

  وابسته              وابسته              هسته                                                      
  صفت لياقت     صفت اشاره            اسم                                                           

  
ر را ضميش جه» نگه داردهر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد / خداش در همه حال از بال «ـ با توجّه به بيت ١٨

بيابيد و بنويسيد.  

٧٥/٠  
  
  
  
  
٢٥/٠  

  
  نمره) ٥قلمروادبي (  پ

  نمره) ٣آرايه هاي ادبي(
  ـ در عبارت زير آراية سجع را پيدا كنيد.١٩
  ت.و آخرت در معاملت حق بياف بتافت. دنياهر كه روي از معاملت خلق    
  ـ در بيت زير، آراية ايهام را پيدا كرده ومعاني آن را بنويسيد.٢٠

  وفا نگه دارد جانم فداي آن ياري            كه حق صحبت مهر و دل و سر و زر       
استعاره  كدام واژه ها» بادي كه در زماني بسي شمع بكشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد «ـ در بيت ٢١

  هستند؟
  ـ آرايه حسن تعليل را در عبارت زير بيابيد و بنويسيد.٢٢
  است.» راستي«و عَزمت ضامنِ دوام جهان شد / كه جهان با دروغ مي باشد. / و خون تو، امضاي   

  مشبه و مشبه به را مشخص كنيد.» شفق، آيينه دار نجابتت«ـ در مصرع٢٣
  

. است. كدام گزينه اين آرايه را دارد.ـ آميختن دو يا چند حس در كالم ..٢٤ .............  
  الف) ابر زمن  حاصل سرمايه شد                 ب) تاج سر گلبن وصحرا منم

  ج) كزهمه شيرين سخني گوش ماند             د) ديده سيه كرده شده زهره در
  نمره) ٢حفظ شعر (

  ابيات داده شده را كامل كنيد
  بلبل، گه جامه دردي گل             .......................................................ـ گه نعره زدي ٢٥
.              چون عشق حرم باشد سهل است بيابانها٢٦   ـ ........................................................
  .....................................................ـ به جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب       ........٢٧
٢٨              .   كه لسان الغيب خوشتر بنوازد اين نوا را  ـ ......................................................
  

  

  
٥/٠  

  
٥/٠  

  
  

٥/٠  
٥/٠  

  
٥/٠  

  
٥/٠  

  
  
  
  

٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  
٥/٠  
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  تعاليباسمه   دهمسؤال هاي درس: فارسي 
  اداره كل آموزش و پرورش استان گيالن

  اداره سنجش و آموزش و پرورش
  اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفيهمديريت

  ٩٧ماه دينوبت اول: 

    دقيقه٧٥وقت آزمون: 
  ٨:١٥ساعت برگزاري:   نام و نام خانوادگي:  محل مهر آموزشگاه

  ١٢/١٠/٩٧تاريخ امتحان:   نام آموزشگاه: شهيد قرباني

  ٤تعداد صفحه:  ٣٧تعداد سؤال:   تحصيلي وكالس: دهم تجربي و رياضيپايه

  نمره پس از تجديد نظر:                   نام و نام خانوادگي دبير وامضاء: سودابه لطفي نژاد               نمره با عددد:                            نمره با حروف:        
  بارم  سومسؤال هاي صفحه   رديف

  ت

  
  نمره) ٨قلمرو فكري (

  ـ ابيات وعبارات زير را به نثر روان معني كنيد.٢٩
  ان شما نيز بگذرديشا كند خراب            بر دولت آتآن الف) وين بوم محنت از پي 

  
  ب) چندان تناوري و بلند / كه به هنگام تماشا / كاله از سر كودك عقل مي افتد. 

  
  كن              ز رحمت يك نظر در كار ما كنج) الهي فضل خود را يار ما 

  
  به بگذارد كه شوخ از خود باز كنيم.باشد كه دَمَكي زيادت تر در گرماد) تا 

  
  ذ) از يال و غارب به زير آمد وگرده را برآورد.

  
  ط) ملك تعالي او را دولت بردولت زياد كرد.

  
  همسريت كند با چو مني سيظ) ك

  
  ـ بيت زير به كدام اعتقاد گذشتگان اشاره دارد؟٣٠

  اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن             تأثير اختران شما نيز بگذرد
      به نكوهش چه افرادي »فروش نباشي گندم نماي جو تا مگو و به دل ديگر مدار به زبان ديگر«ـ درعبارت٣١

  مي پردازد؟
  

طة بزرگ زندگاني بي قدر كرد / كه مردني چنان / غب ي را به سخره گرفت / و آن رامرگت چنان زندگ«ـ در ٣٢
  شاعر چه عاملي را دليل غبطة زندگاني مي داند؟ » شد
  ـ متن داده شد جزو كدام نوع ادبي است؟ ٣٣

  »مباشوخود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نماي وچون نمودي به خالف نموده تاتواني از نيكي كردن مياسا«
اندر همه كاري داد از خويشتن بده، كه هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغني «ـ مفهوم كلي عبارت ٣٤

  در كدام گزينه آمده است؟» باشد
  الف)انصاف                      ب) بي طرفي                       ج) دوي از تعصب                     د) بي نيازي

  

  
٧٥/٠  

  
٥/٠  

  
٧٥/٠  

  
٥/٠  

  
٧٥/٠  

  
٢٥/  
  

٥/٠  
  

٥/٠  
  
  

٥/٠  
  
  

٥/٠  
٥/٠  

  
  

٥/٠  
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  باسمه تعالي  دهمسؤال هاي درس: فارسي 

  اداره كل آموزش و پرورش استان گيالن
  اداره سنجش و آموزش و پرورش

  اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفيهمديريت
  ٩٧ماه دينوبت اول: 

    دقيقه٧٥وقت آزمون: 
  ٨:١٥ساعت برگزاري:   نام و نام خانوادگي:  آموزشگاهمحل مهر 

  ١٢/١٠/٩٧تاريخ امتحان:   نام آموزشگاه: شهيد قرباني

  ٤تعداد صفحه:  ٣٧تعداد سؤال:   تحصيلي وكالس: دهم تجربي و رياضيپايه

  نمره با حروف:                           نمره پس از تجديد نظر:                   نام و نام خانوادگي دبير وامضاء: سودابه لطفي نژاد               نمره با عددد:         
  بارم  چهارم سؤال هاي صفحه  رديف

   
  تناسب دارد.» كلُّ نفٌس ذائقهٌ الموت«ـ مفهوم كدام گزينه، با حديث ٣٥

  بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد     ـاص         ام و خـر عـيگلوگل كه هست الف) آب اج
  ان شما نيز بگذرد ـن عو عو سگـغرش شيران گذشت و رفت              اي وب) در مملكت چ

  
  چيست؟»  زندان آمد و از خوي نيكو امر و فرمان آمد. يوسف را از روي نيكو بند و«ـ مفهوم كلي عبارت ٣٦
  

  شود؟ـ كدام مفهوم از عبارت زير استباط نمي ٣٧
نداشت، آدمي افتاده و صاف، سالش به چهل نمي رسيد، رنگ را نگارين           رتك به روصومعلم دور نبود، «   

  »مي ريخت، آدم در نقشه اش نبود، بهتر كه نبود.
  الف) پشتكار معلم                   ب) تواضع معلم               ج) هنرمندي معلم          د) بي ريايي معلم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
٥/٠  

  
  
  

٥/٠  
  

٥/٠  

  جمع نمرات  
  شاد زييد و سربلند

  

٢٠  
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