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 5/2 :بنویسید روان فارسی به را زیر و عبارات اشعار -1
 اندر همه کاری، داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد. 

 سازی سوی خاک هانقشفروغ رویت اندازی سوی خاک / عجایب 
 را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد. ما

 رقعه نوشتم و عذر خواستم.
 در بن این پردۀ نیلوفری / کیست کند با چو منی همسری

 

 5/1  را بنویسید: شدهمشخص عبارتدر هر جمله فقط معنای  -2

 رجامفبیرون رفت. غفلت کردم و  فَور بر ،آمدیدرماز آن جانب که آب روی به کار آورد و /  یکتا منم معرکهگفت در این /   از خود باز کنیم. شوخ

 است.  حیلتکار غافالن چنین باشد و اکنون وقت 

 

 1  :و اصالح کنیداست. غلط امالیی را بیابید  واژه نادرستدر هر جمله یک  -3

  بزرگ زندگانی شد. ۀمردنی چنان قبط. برتر کشدخاست کزان ورطه قدم درکشد / خویشتن از حادثه  توان عزیز بود.در حزیز هم می

 

 1  با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« چنین است رسم سرای درشت / گهی پشت به زین و گهی زین به پشت»مفهوم بیت  -4

 هایسختاستقامت در برابر  -4 وبلندی داشتن روزگاریپست -3 وارونه بودن روزگار -2  درشت گویی  -1

 

 1 چه موضوعی است؟ با مباش( در رابطه جوفروشمثل )گندم نمای  -5

 

 5/2معنی لغات زیر را بنویسید:  -6

 خیره    نادره    مکاید    فضل   فروغ

 قرابت    غبطه    مولع    ورطه    یله 

 

 وپرورشآموزشاداره کل 
 استان اصفهان

 وپرورشآموزشمدیریت 
 ناحیه سه

 بنام خداوند جان و خرد

 دقیقه 07وقت:  شفیعی دکتر محمدآموزشگاه    99 ماهآزمون دی

 1399/  17/   10  تاریخ اجرا: دهم و نگارش فارسی درس: 
 

 نام و نام خانوادگی:
 

 : مهرداد اکبریسؤالطراح 



 

 

 1دو نمونه از آثار تعلیمی ادب فارسی را نام ببرید:  -0

 

 5/1 عبارت زیر بررسی کنید: را در دو« فضل»تفاوت معنایی واژۀ  -8

 است زیادت. یامرتبهاو را تصور شود که مرا در فضل 

 الهی فضل خود را یار ما کن.

 

 1 شده را بنویسید.نقش دستوری کلمات مشخص -9

 کرد.کار می هاساعت پدرمامروز        

 

 1 دارد؟ توضیح دهید. اییهآراچه « ترخوشاز صدای سخن عشق ندیدم »مصراع  -17

 

 1مشخص کنید:  زیرارکان تشبیه را در عبارت  -11

 « از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.» 

 وجه شبه:     ادات تشبیه:          مشبه به:    مشبه:      

 

 1 است؟ کاررفتهبهدر چه معنایی « خورجینک»در واژۀ « ک»پسوند  -12

 

 1 ادبی برجسته مشخص کنید.در هر یک از ابیات زیر، یک آرایۀ  -13
 داردسر و زر و دل و جانم فدای آن یاری       که حق صحبت مهر و وفا نگه

 حاصلی نبود به جز شرمندگیبید مجنون در تمام عمر، سر باال نکرد       حاصل بی
 

 1 پیرایه چیست؟منظور شاعر از سرمایه و « ابر ز من حامل سرمایه شد / باغ ز من صاحب پیرایه شد»در بیت  -14

 

 1؟ برندرا در کدام مفهوم نمادین به کار می«  باد صبا» در ادبیات فارسی، شاعران  -15

 
 1 را بنویسید: یداخواندهدو بیت از بهترین شعرهایی که  -16

 



 

 

 نگارش

 های نوشتار:سازه

 گسترش دهید:را « شوینشینی، سیاه  شوی، با دیگبا ماه نشینی، ماه »مثل نویسی: مثل  -1

 

 شعر زیر را بخوانید، درک و دریافت خود را بنویسید: -2

 مگر دیده باشی که در باغ و راغ / بتابد بـه شب، کرمکی چون چراغ

 فروز / چه بودت که بیرون نیایی به روزیکی گفتش، ای کرمک شب 

 ببین کاتـشی کرمک خاکزاد / جواب از سر روشنایی چه داد 

 به صحرا نیم / ولـی پیش خورشید پیدا نیمکه من روز و شب جز 
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