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نام و نام خانوادگی:
نام درس:فارسی()1

تعداد سؤاالت ۳۰:
رشته :کلیه رشته ها

تعداد صفحات۴:

وقت پاسخگویی9۰ :دقیقه

پایه:دهم

بارم

سؤاالت

ردیف

تاریخ برگزاری97/1۰/1۰ :

قلمرو زبانی(۷نمره)
1 /5

معنی واژه های مشخص شده رابنویسید.
الف)وین بوم محنت ازپی آن تاکندخراب …… ب)درمقابله ی لئیمی،کریمی کرد.……… .
1

پ)شایدهم به حق ازسرتسلیم است امادرواقع طمأنینه ای بود.………… .
ت)گریزی رندانه زدکه به سود اسب انجامید….…… .
ث)رقعه ای نوشتم وعذری خواستم .…… .ج)زین نمط آن مست شده ازغرور ………
1 /5

در هرگزینه غلط امالیی را بیابید و درست آن را بنویسید.
…………
الف) ابرزمن هامل سرمایه شد
ب)من به زبان تاذی گفتم که«:راست می گویی».
۲

پ)شیخ بفرمود تا آن حغّه رابه وی دادند.

………

………

ت)فلق :محرابی/که تودرآن نماز صبح شهادت گذارده ای.

…….

ث)علی ای همای رحمت توچه آیتی خدا را/که به ما صوا فکندی همه سایه ی همارا
ج)سپس شکم راکشید و دو پا را تازیر زانو گرطه زد.

..…..

……..
0 /5

باتوجه به مصراع«گرت هواست که معشوق نگسلدپیمان»:
۳

الف)به جابه جایی ضمیرپیوسته دراین مصراع چه می گویند؟…………..
ب)نقش دستوری ضمیر پیوسته ی« ـَـ ت »دراین مصراع چیست؟(مفعول ،متمم ،مضاف الیه)

۴

5

۶
7

زمان فعل جمله را بنویسیدسپس فعل امر و منفی آن رابسازید« .تو،حاال ازخودت می پرسی».
زمان .…………:امر ..…………:منفی..………:

0/75

کدام واژه درشعرزیر حذف شده است؟نوع حذف آن را مشخص کنید(.لفظی،معنوی)

0 /5

»خون تو شرف را سرخ گون کرده است/شفق آینه دار نجابتت« .………………… .
0 /5

نوع دقیق«واو»رادرعبارات بررسی کنید(.عطف ،ربط ،میان وند)
جواب نبشت که شهر را ازعدل،دیوارکن و راه هارا از ظلم و خوف پاک کن.
درمتن زیریک واژه ی دو تلفظی بیابید.
یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.
1

0/۲5
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removeرا»Toدرهریک ازمواردزیر چیست؟(فک اضافه ،نشانه ی مفعول ،حرف اضافه)
کاربرد«
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 ۸الف)پیران قبیله راحرمت دار.……… .
ب)جز آن که وزیر ملک اهواز که او را ابوالفتح علی بن احمد می گفتند.………… .
۹

0 /5

0 /5

نقش دستوری واژه های مشخص شده رابنویسید.
الف)پنداشت که ما دیوانه ایم.…… .
ب)شوریده ای در آن سفر همراه مابود ،نعره ای برآورد.……… .

ازبین گروه های اسمی داده شده،کدام گروه معادل(هسته ،مضاف الیه ،مضاف الیه)می باشد؟
ب)نماز صبح شهادتO
 10الف)گوشه ی روشن وجدانO
ت)فکر آن گـودالO
پ)غـبـطه ی بزرگ زندگانیO

0/۲5

واژه ی شوخ درگذر زمان تغییر معنایی پیدا کرده است.معنی قدیمی آن را با توجه به متن زیر بنویسید.
11
شوخ ازخود بازکنیم..……… .

0/۲5

قلمروادبی(۵نمره)

1۲

باتوجه به بیت»بادی که در زمانه بسی شمع هابکشت /هم بر چراغدان شما نیز بگذرد « در واژه ی باد چه آرایه ای وجود

0/۲5

دارد که برپایه ی تشبیه ساخته شده است؟…………
باتوجه به سروده ی زیر آرایه ی حسن تعلیل را بیابید و دلیل آن را توضیح دهید.

0 /5

« 1۳درختان رادوست دارم /که به احترام توقیام کرده اند»
………………………………………….
باتوجه به عبارت«پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود،در نهاد خود شگفت و عجب بود».در کلمات مشخص شده
1۴
چه آرایه ای وجود دارد؟………..
باتوجه به بیت »گفتم :که بوی زلفت گمراه عالمم کرد /گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید«:
15

0/۲5

0/75

الف)کدام واژه آرایه ی ایهام دارد؟………..
ب)چگونگی به وجود آمدن این آرایه را در این واژه توضیح دهید.
………………………………………..
0 /5

باتوجه به بیت زیربه سؤاالت پاسخ دهید:
1۶

«برو ای گدای مسکین درخانه ی علی زن/که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا»
الف)کدام واژه درمعنی مجازی به کار رفته است؟…………..
ب)یک کنایه دربیت بیابید……………………… .

باتوجه به جمله ی«مادربا اوقات تلخی گفت»…:در ترکیب مشخص شده چه آرایه ای وجوددارد؟
17
……………
آرایه ی تشخیص رادرگزینه ی داده شده ،بیابید.
1۸
مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت /و آن را بی قدرکرد.

…………………

2

0/۲5

0/۲5
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قابوس نامه جزء کدام یک ازانواع ادبی است؟
کتاب
To remove
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1۹
ب)ادبیات سفروزندگی 
الف)ادبیات تعلیمی

0/۲5

پ)ادبیات پایداری 

ت)ادبیات داستانی

بیت بعدی هربیت نوشته شده رابنویسید.
الف)گه نعره زدی بلبل،گه جامه دریدی گل/بایادتوافتادم ازیاد برفت آن ها
.……………………………… ۲0
ب)بروای گدای مسکین درخانه ی علی زن/که نگین پادشاهی دهد ازکرم گدارا
……………………………….

۲

قلمروفکری(۸نمره)

باتوجه به بیت«زین کاروان سرای،بسی کاروان گذشت/ناچار کاروان شمانیز بگذرد»:
۲1

0/75

الف)مفهوم بیت چیست؟……………………… .ب)منظور از کاروان سرا کجاست؟……….
0/۲5

مفهوم عبارت«شرف المکان بالمکین»درکدام گزینه وجوددارد؟
الف)خونت باخون بهایت،حقیقت،دریک تراز ایستاد.
 ۲۲ب)درفکر ان گودالم/که خون تورامکیده است/هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/درحضیض هم می توان عزیزبود»
پ)وصداقت/شیرین ترین لبخند/برلبان اراده ی توست
ت)برتاالبی ازخون خویش/درگذرگاه تاریخ ایستاده ای

۲۳

باتوجه به متن«او همچون مرواریدی دردل صدف کج وکوله ای سال ها بسته ماند».به سؤاالت پاسخ دهید:
الف)منظوراز او چه کسی است؟………….

0/75

ب)چراآن فرد به مروارید تشبیه شده است؟…………………………..
پ)منظور از «بسته ماند» دراین عبارت چیست؟………………….

باتوجه به درس دیوار که داستانی نمادین است هریک از عناصر زیر نماد چه هستند؟
۲۴
ب)دیوار.……………:
الف)بنا.………………:

0 /5

با توجه به عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار» از کتاب قابوس نامه  ،عنصرالمعالی انسان را از چه صفت اخالقی
۲5
بدی برحذر می دارد؟……………

0/۲5

۲۶

با توجه به عبارت « تا روزی خدا تمام نشده ،به درخانه ی دیگری نروم ».گوینده ی متن چه پیامی به انسان می دهد؟

 ۲7باتوجه به بیت «گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان/نگاه دار سر رشته تا نگه دارد»شرط وفاداری معشوق چیست؟
………………………………..

3

0/۲5

0/۲5
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هریک ازکلمات مشخص شده درستون سمت راست را به مورد مناسب آن درستون سمت چپ با پیکان وصل کنید.
 ۲۸مفهوم
To remove this notice, visit:
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(توجه:دومورد درستون سمت چپ اضافه است).
قطره ی باران که درافتد به خاک  /زو بدمد بس گهر تابناک O

ستاره

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

مردم

0 /5

حاکمان ظالم
گل وگیاه رنگارنگ
0 /5

 ۲۹باتوجه به مفهوم نوشته شده جلوی هربیت صحیح یاغلط بودن مفهوم را عالمت بزنید.
الف)چون بدوم سبزه درآغوش من/بوسه زند برسروبردوش من(فرار بخاطرترس) .صO

غO

ب)لیک چنان خیره وخاموش ماند/کزهمه شیرین سخنی گوش ماند(غرور چشمه) صO
 ۳۰معنی سروده ها ونوشته های زیر را به فارسی روان بنویسید.
الف)تاسختی کمان شمانیز بگذرد
………………………………….
ب)شفق آینه دار نجابتت
………………………………….
پ)غبار راهگذارت کجاست تاحافظ  /به یادگار نسیم صبا نگه دارد
…………………………………………………
ت)آهنگ کید کردند.
………………………………………….
ث)اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.
………………………………………….
ج)مارا با اکرام به راه دریا گسیل کرد.
………………………………………….
چ)بزرگان به هر باطلی از جای نشوند.
………………………………………….

غO

0/۲5

0/75
1

0 /5
0 /5
0 /5
0 /5

۲0
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ن
ا
س
زندگی ی ا ت هک ا ها ش هب خد ی رسد…

4

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

پاسخنامه درس:فارسی)(۱

نام دبیر:

رشته:کلیه رشته ها پایه:دھﻢ

کالس :

!
تعداد سئواالت ۳۰:

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ

ردﯾﻒ

ﺑﺎرم

ﻗﻠﻤﺮوزﺑﺎﻧﯽ)۷ﳕﺮه(
۱

اﻟﻒ(ﺟﻐﺪ ب(ﭘﺴﺘﯽ،ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ
ب(ﺗﺎزی

پ(آراﻣﺶ وﻗﺮار ت(زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ
پ(ﺣﻘﻪ

۲

اﻟﻒ(ﺣﺎﻣﻞ

۳

اﻟﻒ(ﺟﻬﺶ ﺿﻤﯿﺮ

ب(ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ

۴

زﻣﺎن:ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎری

اﻣﺮ:ﺑﭙﺮس

۵

اﺳﺖ-ﻟﻔﻈﯽ

۶

»واو« اول:رﺑﻂ

۷

آﻣﻮزﮔﺎر

۸

اﻟﻒ(ﻓﮏ اﺿﺎﻓﻪ

۹

اﻟﻒ(ﻣﺴﻨﺪ

ت(ﮔﺰارده ای

ث(ﻧﺎﻣﻪ
ث(ﻣﺎﺳﻮا

ج(ﺷﯿﻮه ،روش
ج(ﮔﺮﺗﻪ

۱/۵
۰/۵

ﻣﻨﻔﯽ:ﳕﯽ ﭘﺮﺳﯽ

۰/۷۵
۰/۵

»واو« دوم:ﻋﻄﻒ

۰/۵
۰/۲۵

ب(ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
ب(ﻣﻔﻌﻮل

» ۱۰ب«
۱۱

۱/۵

۰/۵
۰/۵
۰/۲۵
۰/۲۵

ﭼﺮک/آﻟﻮدﮔﯽ

ﻗﻠﻤﺮوادﺑﯽ)۵ﳕﺮه(
 ۱۲اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ ﻣﺠﺎز

۰/۲۵

 ۱۳ﻋﻠﺖ ﻗﯿﺎم درﺧﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﺳﺖ ﯾﺎﻫﺮﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ

۰/۵

 ۱۴ﺳﺠﻊ

۰/۲۵

 ۱۵اﻟﻒ(ﺑﻮ
 ۱۶اﻟﻒ(ﻧﮕﯿﻦ

ب(زﯾﺮاﺑﻮ دردوﻣﻌﻨﯽ راﯾﺤﻪ و آرزودراﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﯾﺎﻫﺮﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ
ب(درﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺴﯽ زدن

۰/۷۵
۰/۵

 ۱۷ﺣﺲ آﻣﯿﺰی

۰/۲۵

 ۱۸ﻣﺮگ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۰/۲۵
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۰/۲۵

 ۱۹اﻟﻒ
اﻟﻒ(ﺗﺎﻋﻬﺪﺗﻮدرﺑﺴﺘﻢ ﻋﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ/ﺑﻌﺪازﺗﻮرواﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ
۲۰
ب(ﺑﻪ ﺟﺰ ازﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ/ﭼﻮاﺳﯿﺮﺗﻮﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﻦ ﻣﺪارا؟

۲

ﻗﻠﻤﺮوﻓﮑﺮی)۸ﳕﺮه(
 ۲۱اﻟﻒ(ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﺮگ ﯾﺎﻫﺮﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ

۰/۷۵

ب(دﻧﯿﺎ

 ۲۲ب
 ۲۳اﻟﻒ(ﻧﯿﻤﺎ

۰/۲۵
ب(ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﻤﺎ

 ۲۴اﻟﻒ(ﺑﻨﺎ:ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ

۰/۷۵

پ(ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ

۰/۵

ب(دﯾﻮار :ﺟﺪاﯾﯽ

 ۲۵رﯾﺎﮐﺎری ﯾﺎ دوروﯾﯽ

۰/۲۵

 ۲۶روزی رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﯾﺎ داﺷﱳ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

۰/۲۵

 ۲۷اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وﭘﯿﻤﺎﻧﺶ وﻓﺎدارﲟﺎﻧﺪ.

۰/۲۵

 ۲۸ﮔﻬﺮ:ﮔﻞ وﮔﯿﺎه رﻧﮕﺎرﻧﮓ
 ۲۹اﻟﻒ(ﻏﻠﻂ

۰/۵

ﭼﻮﭘﺎن:ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻢ

۰/۵

ب(ﻏﻠﻂ

اﻟﻒ(ﺗﺎﻗﺪرت وﺳﻠﻄﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬرد.
ب(ﺳﺮﺧﯽ ﻏﺮوب ﻣﺜﻞ آﯾﻨﻪ داری،اﺻﺎﻟﺖ ﺗﻮرا ﳕﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
پ(ای ﻣﻌﺸﻮق ﻏﺒﺎر ﻋﺒﻮرﮐﻨﻨﺪه ازراه ﺗﻮ ﯾﺎﻏﺒﺎر راه ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﺴﯿﻢ
ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ آورده ﻧﺰدﺧﻮدش ﻧﮕﻪ دارد.
۳۰
ت(ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ث(اﻣﺎدرﮐﺸﯿﺪن ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اﺳﺐ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ.
ج(ﻣﺎراﺑﺎﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
چ(اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺑﺎﻫﺮﺑﺪی)ﻧﺎﺣﻘﯽ(ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻃﺮاح:ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن

۰/۲۵
۰/۷۵
۱
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۲۰

