
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

  باسمه تعالی
 مهر آموزشگاه  ساعت امتحان:  1فارسی : سواالت درس 

  ورخ : م  دهم پايه :

 دقيقه  90   مدت امتحان : ال تحصيلی س  رشته:

 شماره کارت: نام و نام خانوادگی دانش آموز:                   
 

 1 

 بارم   سواالت ردیف

  نمره( 7قلمرو زبانی ) الف(

 های مشخص شده را بنویسید. معنی واژه 1

 (                    تم )      نوشتم و عذری خواس ایرقعهبدی )                             (              ب(  حاذقالف( در نوای طوطیان 

 (              د )               توان عزیز بوهم می حضیض(                 د( در                     سواران جنگ )           درعب( بپوشید 

1 

 های امالیی را بیابید و اصالح کنید.های زیر غلطدر عبارت 2

 آیند. )                          (الف( هواپیماهای دشمن در پی طالفی شکست برمی

 کرد و او را بخواند. )                           (را گران ان ناب( 

 همی جز فسوس و مضیح )                          ( بینمنج( 

 د( از یال و قارب به زیر آمد. )                     (

1 

 25/0 به چه معنایی به کار رفته است؟خواجه وش ی در واژه وشپسوند  3

 5/0 ل بزنید.ی مُمال چیست؟ یک مثاواژه 4

 ربط به کار رفته است؟« واو» عطف و در کدام عبارت  «واو» کدام عبارت در  5

 کنند.های نجات، آخرین ساعات روز را طی میپشتی و پتو و جلیقهها، با کولهالف( بچه

 ای.ی ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیدهب( دشمن برده

5/0 

 ر عبارت زیر بیابید.ی دو تلفظی دیک واژه 6

 یوسف صدیق وفادار بود و یعقوب خود را به صبر آموزگار بود.
25/0 

دام یک ی مرکب را مشخص کنید.) هر کساز در جملهی ساده و مرکب را مشخص کنید و پیوند وابستههای زیر، جملهدر جمله 7

 مورد(

-ه بیام کدیدهنرش کنم. هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان . مهرم را نثالرزیددم میآسمان را دیدم که در انتظار سپیده

 درنگ نخواسته باشم. خدا در همه جا هست.

75/0 

 25/0 بنویسید. ترادفی ی معنایی بر پایهیک شبکه« کرامت»ی برای واژه 8

 (25/0ی سبک خراسانی ) دو حرف اضافه برای یک متمم ( را مشخص کنید.)در مصراع زیر نشانه 9

 «به بند کمر بر، بزد تیر چند» 
25/0 

 ی مشخص شده را با معادل امروزی آن مقایسه کنید.معنای واژه 10

 به مانند یکی زلزله           داده تنش بر تن ساحل یله راست
5/0 

 ای صورت گرفته است؟در عبارت زیر، کدام قسمت حذف شده است؟ حذف به چه قرینه 11

 وارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.به وقت نومیدی، امید
5/0 

 با توجه به عبارات زیر، سواالت را پاسخ دهید. 12

 «خیزندروید / و پیامبران برمیهای گندم میای سرزمینی کز خاکت / خوشه» 

 را بنویسید.« خاک » ی الف( نقش دستوری واژه

 ص کنید.را مشخ« روید می» ب( زمان فعل 

 است؟« منادا»ج( کدام واژه در این سروده 

 

 

25/0 

25/0 

25/0 

 های مشخص شده را بنویسید.نقش دستوری واژه 13

 زد گشت طوطی کل ز ضرب)                         ( شالف( بر سر

 اشکبوس)                        ( زودب( کمان را به زه کرد 

5/0 

  نمره( 5قلمرو ادبی ) ب(

 5/0 کنایه از چیست؟«   ینتوران ک سویرخ نامور »  14
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 5/0 مورد( 2هایی دارد؟)در اصطالح ادبی چه ویژگی حماسه 15

 ی ادبی پیدا کنید و بنویسید.در هر بیت یک آرایه 16

 الف( رها شد ز بند زره موی او            درفشان چو خورشید شد روی او

 شد زیر میغ ممتنع یغ          کآفتابگفت ای درب( ریش بر میکند و می

 خورش، پرورشزان ج( مخور طعمه جز خسروانی خورش         که جان یابدت 

75/0 

 در بیت زیر جناس و نوع آن را بنویسید. 17

 ابلیس آدم روی هست              پس به هر دستی نشاید داد دست یسب چون
5/0 

 در عبارت زیر، سجع را پیدا کنید. 18

 «در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه بود »
25/0 

 (یک مورد کافیست) در بیت زیر کدام واژه استعاره است و استعاره از چیست؟ 19

 بگذرد زیبر چراغدان شما ن هم                      شمع ها بکشت  یکه در زمانه بس یباد
5/0 

 شعر حفظی را کامل کنید. 20

 ی آزمون تازه شد                  .........................................چو هنگامه الف:

 .......                       وزین خاک جان پرور تابناک............................ ب:

 به مردی به میدان نهادند روی                        .................................... ج:

 گوی رزم شماست ن.....................................                    ملک، آفری

2 

  نمره(8قلمرو فکری ) ج(

 های زیر را به نثر روان بنویسید.اشعار و عبارت 21

 (25/0الف( شوخ از خود باز کنیم.)

 (5/0ی باران که درافتد به خاک                     زو بدمد بس گهر تابناک)ب( قطره

 (25/0داد.)ج( اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می

-ه میدر نگاه تو باشد و نه در آن چیزی که بدان نگا« عظمت» ای کاش  د( به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ مکن.

 (5/0کنی.)

 (5/0ه( به آورد با او بسنده نبود                بپیچید از او روی و برگاشت زود)

 (5/0ی( تو را جنوب نامیدم/ ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگار )

 (5/0بپیچید زو روی و شد سوی کوه)م( چو رهام گشت از کشانی ستوه              

 (5/0ت( مپندار این شعله افسرده گردد          که بعد از من افروزد از مدفن من )

 (25/0ام)س( جناب سرتیپ این را من از روی طبیعت کشیده

 (25/0خ( در ریاضی کمیتش لنگ بود.)

4 

 این بیت به چه مفهومی اشاره دارد؟ 22

 «ننوشم                     زنی گر به تیغ ستم گردن مناز جام توحید، هرگز جز » 
5/0 

 کند؟ای تأکید میشعرش بر چه نکته ازقبانی در این بخش  23

 «ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربال را در بر داری...» 
5/0 

 25/0 داند یا سیرت زیبا را؟یصورت زیبا را بهتر م« نیکوخو، هزار بار بهتر از نیکو رو» ی نویسنده جمله 24

 بیت زیر به چه مفهومی تاکید دارد؟ 25

 «نباشی بس ایمن به بازوی خویش              خورد گاو نادان ز پهلوی خویش» 
5/0 

 5/0 دارد؟آدمی را از چه کاری برحذر می« گندم نمای جو فروش مباش » مَثَل  26

 5/0ی و آیه« ی قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد هدر معرک» چه مفهوم مشترکی بیت عبارت  27
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 وجود دارد؟« ر اهلل تطمئن القلوب کال بذا» ی شریفه

 عبارت زیر، با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 28

ی هبای عاشقانارش کنم. ای زیدرنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثام که بیهرگز هیچ زیبای لطیفی را در این جهان ندیده» 

 «انگیز است!ی تو دلزمین، شکوفایی گسترده

 الف( به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست           عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

 آمد.آتش، کسی را بوی عود ب( بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو                کجا دیدی که بی

25/0 

 با توجه به ابیات زیر به سواالت پاسخ دهید. 29

 صد هزاران این چنین اشباه بین               فرقشان هفتاد ساله راه بین» 

 »چون بسی ابلیس آدم روی هست               پس به هر دستی نشاید داد دست

 (25/0چیست؟ )« اشباه» الف( منظور از 

 (25/0که هر کسی را به عنوان دوست نپذیریم؟) کندب( چرا شاعر توصیه می

 

 

 

 های زیر به سواالت پاسخ دهید.با توجه به بیت 30

 چو آگاه شد دختر گژدهم              که ساالر آن انجمن گشت کم» 

 فرود آمد از دژ به کردار شیر                   کمر بر میان، بادپایی به زیر

 «ران                 دلیران و کارآزموده سراناند و جنگ آوکه گردان کدام

 (25/0الف( منظور از دختر گژدهم کیست؟)

 (25/0ب( با توجه به بیت سوم، مفهوم آن را بنویسید.)
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