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 :خانوادگی نام و نام

 خانم کیایی  نام دبیر:

 دهم ریاضی/ تجربی :پایه / رشته

   :امتحان تاریخ

 :صندلی شماره

 تعالی سمهاب

 اولنیمسال  آزمونسواالت 

 0911-0011 تحصیلی سال

 0 ادبیات :درس

 2 : صفحات تعداد       دقیقه 01 :  آزمون مدت

 

 

 رانردخشان شهر ته اداره دمارس استعداداهی 
گان  7دبیرستان رفزان

 بارم سواالت ردیف

 معنی لغاتی که زیر آن خط کشیده شده بنویسید. 1

 آن مست شده از غرور نمطزین  الف(

 . شدیدی گرفت رعشهنقش  ب(

 . و عدوات کردند کیدآهنگ ج( 

 . و قیم در آمدند و خدمت کردند دالکد( 

 ساخت .نمایان  لّهدو دست را تا فراز ک ه(

 از وزارت فرهنگ می گرفت. شندرغازیر( پیر مرد 

1.1 

 در کلمات زیر غلط های امالیی را بیابید و اصالح کنید. 2

 خبردار شدن شصت-بر خاستن صدا  -غم قربت –ب ریال و قا –خاستن تمامت چیزی  –ب حیوان وغ

1 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید . 3

 از پهلو نکشیده بود.جز جانوری هرگز  ادص

5.1 

دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته ات به دو دست دعا نگه » " را در بیت ت"نقش ضمیر  4

 . بنویسید«دارد

5.1 

 زیر مشخص کنید. ابیاتحذف فعل را در نوع  1

 طبیعی است اخالق نیکونه کسب کسان را درم دادو تشریف و اسب /

   گر خاک شوم / ناز از سر بنه و سایه براین خاک اندازبه سر سبز تو ای سرو که 

5.1 

 مشخص کنید.شود ؟ امالیی دیده میدر کدام عبارت غلط  6

 ای درویش ما موشی در حقّه به تو دادیم.الف( 

 ار را هگذارت کجاست تا حافظ / به یادگار نسیم سبا نگه داردغبب( 

5.1 

 بنویسید.اسمی زیر را الگوی دستوری گروه  7

 :.................................................................... مسلخ گرمابه شهر بصره

1 

 را بنویسید. های زیرمترادف واژه   8

 کرم :

 فراغ :

5.1 

 را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.« کَ-» معنایی پسوند کاربرد  9

 :خورجینک         مک:                             در

5.1 

 ی زیر مشخص کنید.را در جمله« اوو» نوع  15

  من و دوستم به بازار رفتیم و خیلی زود برگشتیم.
5.1 

 5.1 در چه قالبی سروده شده است؟ شعر چشمه و سنگ 11

 2سواالت در صفحه  ادامه
 نمره با عدد:                         نمره با حروف:              

 امضای دبیر

 



 

 

 نام و نام خانوادگی:

گان     0911-0011 اولنیمسال        : ریاضی / تجربیرشته        : دهمپایه      : ادبیاتدرس سؤاالت آزمون  2صفحه      7دبیرستان رفزان

 5.1 اثر کیست؟ «پیر مرد چشم ما بود»  12

یک کنایه و یک تضاد « نظری باشد رفتن به گلستان هاتا خار غم عشقت، آویخته در دامن / کوته » در بیت  13

 .بیابید

5.1 

 خصی می بینید.ر ابیات و جمالت  زیر چه آرایه شاد  14
 .سنبل و نسرین آمدو د ابر بهار /گریه اش بر سمن یام چو دیاالف( رسم بد عهدی 

 و مثل قرآن، مثل آب است روانب( 
 گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید.گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد / ج( 
  بناک قطره باران که در افتد به خاک / زو بدمد بس گهر تاد( 

2 

 معنی ابیات و جمالت زیر را بنویسید .  11
 . خون تو امضای راستی است الف(
 خواست کز آن ورطه قدم در کشد / خویشتن از حادثه برتر کشدب( 

 بود. در بدایت بند بود و در نهایت تختج(  
 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسله پیمان /د( 
 .لب بر چیده بود ه(
 .داشتنمعلم دور نبود صورتک به رو ر(

4 

 در عبارت زیر نویسنده کدام خصلت وزیر را بیان کرده است؟ 16

 شعبان تا نیمه رمضان آن جا بودیم . مارا به نزدیک خویش باز گرفت و اول

5.1 

 با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 17

 .مدتی بود که پیر مرد افتاده بود، زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخته یود 

 الف( افتاده بود یعنی چه؟

 ب( کارش را ساخته بود یعنی چه؟

5.1 

 5.1 چیست؟منظور از خندان بودن « گل از شوق تو خندان در بهار است» در مصراع  18

 5.1 حرف به کار بودن کنایه از چیست؟ 19

 کند؟در جمله زیر نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی تاکید می 25

 .اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن  

5.1 

 5.1 شوخ از خود باز کردن یعنی چه؟ 21

 شبان" چیست؟رمه" و " چوپان گرگ طبع" و" گرگی "در یت زیر مقصود از  22

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد. 

5.71 

 5.21 داند؟ در شهر مهر و وفا، حافظ شرط وفاداری معشوق را چه می 23

 ارتباط دارد؟« نیکو خو بهتر هزار بار از نیکو رو » کدام گزینه با عبارت  24

 خدمت مخلوق افتخار دارد؟اـ خدمت حق کن به هر مقام که باشی / 

 سیرت زیبا بیارـ صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست / ای برادر 2

5.1 

 شهر حفظی: 21

 ...                           .........................................../.. ...............................ـ علی ای همای رحمت....1

 .. ................................................/........................................ـ وقتی دل سودایی 2 

1 

 25  جمع

 موفق باشید.
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