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نمره 2کلمات مشخص شده را معنی کنید ؟ _1  

 الف ، در حضیض هم میتوان عزیز بود .

 ب، از اموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی

 ج ، مُکاری از ما سی دینار مغربی می خواست .

 د ، ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع 

نمره 2نادرستی های امالیی را بیابید و تصحیح کنید؟  _2  

 دالک و قّیم ، امارت دیوار ، غبار راه ، لعیمی و کریمی ، حقّه و جعبه ، پیچ و تاب اسلیمی ، تالع مسعود  

نمره 1کلمات مترادف را در بیت اول و کلمات متضاد را در بیت دوم مشخص کنید؟  _3  

 دوش مرغی به صبح می نالید / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 

در بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داد عادالن به جهان  

نمره 1را در چمالت جداگانه بکار ببرید؟ واو عطف و ربط  _4  

نمره  2نقش دستوری قسمتهای مشخص شده را بنویسید؟  _5  

 چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت / زدست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

نمره 3ص کنید؟ارایه ادبی بیتها و جمالت زیر را مشخ _6  

 گه به دهان بر زده کف چون صدف / گاه چو تیری که رود بر هدف 

 گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه دار سررشته تا نگه دارد 

 لیک چنان خیره و خاموش ماند / کز همه شیرین سخنی گوش ماند 

 یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر اموزگار بود 

نمره 5ود نهایی شاعر را در بیت های زیر بیان کنید؟ مقص _7  

 چنان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودک عقل می افتد 

 گفتم این شرط ادمیت نیست / مرغ تسبیح گوی و من خاموش 

 اب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و دهان شما نیز بگذرد 

 1399دی ماه               سواالت آزمون ادبیات فارسی نوبت اول دبیرستان تیزهوشان حضرت محمد)ص(

           اريخ امتحان :ت 1 فارسی       سواالت امتحان درس:

 دقیقه    50       مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگی و نام

 اعت شروع:       س حق نظریآقای    دهم شهريار و فردوسی     تحصیلی:پايه و رشته 



 

 

عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر اید  گفتم که بوی زلفت گمراه  

نمره 3جمالت زیر را به نثر روان بنویسید ؟  _8  

 از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر ، باز نکرده بودیم 

 هرکه داد از خویشتن بدهد ، از داور مستغنی باشد .

صورت او گفت . بلکه از حسن سیرت او گفت .قصه حال یوسف را نیکو نه از حسن   

 خلف صدق نیاکان هنرور خود بود و نمایش نیم رخ زندگان رازی در برداشت و از سر نیازی بود 

نویسید؟نوع ادبی متن زیر را مشخص کنید و دلیل خود را ب _9  

 صبا برسر زلف ار دل مرا بینی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد 
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