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    :رشته        دهم:پایه  باسمه تعالی  : نام 
    : ساعت شروع    : شعبه   آموزش و پرورش فارساداره کل  :نام خانوادگی 

   : تاریخ امتحان  اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی   :نام پدر 
  دقیقه    70  : مدت امتحان      اقلید شهرستان  آموزش و پرورش مدیریت   اول  : نوبت امتحانی

   : تعداد صفحات   )مهر آموزشگاه(    )1(فارسی  :  درسنام
  

تصحیح
  : عدد انمره ب          :                        نام و نام خانوادگی دبیر   

   :نمره به حروف       :                                    تاریخ و امضاء 

تصحیح دوم
  : عدد اره بنم:               نام و نام خانوادگی دبیر   

  : نمره به حروف :                            تاریخ و امضاء 
  

  بارم    رديف
    )  نمره5/7(انی بقلمرو ز  
  .  را بنویسید زیرمعنی واژگان مشخص شده   1

  . نکنضایعرنج هیچ کسی . افالك به نام کردگار هفت :الف
  . ابرآن تا کند خ از پی محنتوین بوم .  می توان عزیز بود همحضیض در :ب
  .  کردندعداوتآهنگ کید و مکر و .  دوست نگویم مگر به حضرت دوستحدیث :ج
   .  زدرندانهگریزي .  چیستاهلیت قیاس کند که مرا :د

2  

  . ن را بنویسیدآدر متن هاي زیر، غلط هاي امالیی را بیابید و درست   2
  .م در کشد ـ خاست کزان ورطه ، قد خود را یار ما کن الهی فظل:الف
  .ثیر اختران شما نیز بگزردأت.  پیران قبیله خویش را هرمت دار:ب
  .ما آنانیم که پالص پاره ها بر پشت بسته بودیم. ن حیاط دل ها بودآ در قر:ج

5/1  

  . معناي واژه مشخص شده را با کاربرد امروزي آن مقایسه کنید  3
  » شوخ از خود باز کنیم«

5/  

  .  زیر حذف دارد؟ نوع حذف را مشخص کنیدکدام قسمت جمله هاي  4
ه قرابت خویش را :الف همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاص   
  .  نیکوخو هزار بار بهتر از نیکورو:ب

1  

  . را در مصراع هاي زیر توضیح دهید» کُشت«تفاوت معنایی فعل   5
  .  را به آرزو کشت ماگفتم که نوش لعلت: الف
  .  سی شمع ها بکشتبادي که در زمانه ب: ب

1  

  .یک مثال بنویسید» مضاف الیه+ صفت + هسته «براي گروه اسمی   6
  

75/  

  . نوع ضمایر متصل مشخص شده را بنویسید  7
  . تاي صبح دم، ببین که کجا می فرستم: الف
  . یافتمشناگهان: ب
  .    دل دهند، جان ندهندمدوستان اگر: ج

75/  

    ) نمره4(قلمرو ادبی   
  /5  نماد چه کسانی است؟ » چشمه«جه به شعر نیما با تو  8
  در بیت زیر کدام واژه در معنی مجاز به کار رفته است؟   9

  تا نباشد در پس دیوار، گوش    دار هوشپشت دیوار آنچه گویی، 
  

5/  

 



  /5  به چه معنی است؟ » گندم نماي جو فروش«کنایه   10

  /5  کدام آرایه ادبی وجود دارد؟ » عزمت، ضامن دوام جهان شد«جمله در   11

  /5  . چه آرایه اي دارد؟ مشخص کنید» بی مهر رخت روز مرا نور نماینده است«  12
  . سجع هاي جمله زیر را مشخص کنید  13

لک بی دین باطل است و دین بی ملک، ضایع م  
5/  

  ست؟هر یک از آثار زیر از کدام نویسنده ا  14
  قابوس نامه  : ب      سیاست نامه : الف

1  

    ) نمره5/8(قلمرو فکري   

  /5  نویسنده بر کدام ویژگی هاي اخالقی تاکید می کند؟ » ان، برخود پیدا مکنماثر غم و شادي پیش مرد«در جمله   15
  /5  می داند؟ ي بزرگ زندگانی ، شاعر چه نوع مرگی را غبطه» پاسداري از حقیقت«با توجه به متن درس   16

  چیست؟ » انبگرگی ش«و » رمه«در بیت زیر، مقصود شاعر از   17
  این گرگی شبان شما نیز بگذرد      سپرده به چوپان گرگ طبع  رمهاي تو

1  

  را دریافت؟ » و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه«از کدام بیت می توان مفهوم آیه شریفه   18
  داش در همه حال از بال نگه دارد خ    هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد : الف
  به یادگار نسیم صبا نگه دارد     راهگذارت کجاست تا حافظ غبار : ب

5/  

  اشاره دارد؟ » و اهللا خیر الماکرین اهللاو مکر و مکروا «کدام عبارت به مفهوم آیه شریفه   19
  . ملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد: الف
  . خداوند غیب دان برابر نیایدهرگز کید کایدان با خواست : ب

5/  

  /5  .  را به نثر روان بنویسید» تی کنددست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرم«معنا و مفهوم   20

  /5  چیست؟ » ور خود بودر هن نیاکانخلف صدق«معنی و مفهوم   21
  . شعرها و متن هاي زیر را به فارسی روان بنویسید  22

   ش رنگ هاي بی شمار است از آن    بهار استگل از شوق تو خندان در :الف
  
5/  

  /5  تاج سر گلبن و صحرا، منم       درین معرکه، یکتا منم  گفت،: ب  
  /5  اده اي تي روشن وجدان تاریخ ایسدر گوشه/ تو تنها تر از شجاعت:ج  
  /5  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد   چو داد عادالن به جهان در بقا نکرد :د  
  /5   رشته تا نگه دارد نگاه دار سرِ  ت که معشوق نگسلد پیمان گرت هواس :هـ  
  /5  .هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد :و  
  /75  .  ي حال یوسف را نیکو نه از حسن  او گفت، بلکه از حسن سیرت او گفتهقص:ز  
نعام و اِیچون بخواست: ح     /75  . کردکرام به راه دریا گسلم رفت، ما را به اِ
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