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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/5::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 سرلکآقای نام دبیر:  1فارسی درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 (7/ 5: ) قلمرو زبانی - الف

 :/57 در کدام ابیات آمده است؟)یک بیت اضافی است( « (روش0(زندگی / 2( خواری / 1»مترادف واژه های  -1

  هرآینه در محشر آفتاب)         (الف( برشعرآفتاب که نَبوَد براین نمط              خصمی کند  

 ب( خیل غم داشت کمین بر دل من باز ببین          که براین قلب شکسته چه سیاهی زد و رفت)         ( 

 پ( ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما            برقصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن)         ( 

     کار او فکر معاش وترس مرگ)         (         ت( هر زمان اندر تالش ساز وبرگ    

 :/57 .واژه های مشخص شده را بنویسید معنی -2

 (                    تاریخ است) تجلّیالف(اینجا آیینه  

 (                    سواران جنگ) دِرعب( بپوشید  

 (                    )  سوداگرانپ( نکته ها می گفت با  

 7/1 واژه نادرست (1.)بیابید و صحیح آنها را بنویسید را غلط های امالییازمیان عبارات زیر؛ -0

خزول م –تمثیل وفاداری  –تصاحب وتمالک  –بیغوله   -سبک تغریر وبیان –خطوط و ستور این کاغذ ها  –وقاحت وبی شرمی » 

فرقت  –نقض همه پیمان ها  –مسه وگرفتاری مخ -مسلخ گرمابه  -مدهوش وحیران –صدای بلندی برخواست -و ناالن 

زجر  –چشم حقارت  –قبطه ی بزرگ زندگانی  -خروس غالب وپیروز  –وقت ثبات مردان  -تیمار غم وشادی –ووصلت 

 «فسوس وتمسخر –ترجیح وبرتری  –ومصادره 

 پ( ................. ب( ................. الف( ............ 

 ج( ................ ث( .............. .................ت(  

 

 :/7 بیابید:.......................« اسم + مضاف الیه + مضاف الیه »درمتن زیر گروه اسمی مناسب ، برای نمودار  -0

ن نِ اراده ی توست /چنداتو تنهاتر ازشجاعت / درگوشه ی روشن وجدان تاریخ ایستاده ای/وصداقت، شیرین ترین لبخند بر لبا» 

 «تناوری و بلند که کاله از سرِ کودک عقل می افتد

 

 :/7 را دربیت زیر مشخّص کنید.« را»نوع کلمه ی -7

 « راتا بیابد نطق مرغ خویش  را هدیه ها می داد هر درویش »  
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 7/0 .پاسخ دهید ،زیر به پرسش های مطرح شدهشعر با توجه به  -1

 ،سرازتن منخصمجداسازی،ای  بدوزی متنم گربسوزی،به تیر 

 تو عشق میان من و میهن من ؟  کجا می توانی ، ز قلبم رُبایی

 من مَدفن که بعدازمن افروزد از گردد افسردهمپندار،این شعله، 

 ، توسن من  توبتازد به نیرنگ  نه تسلیم وسازش، نه تکریم وخواهش

 ردن منزنی گر به تیغ ستم گ جز از جام توحید هرگز ننوشم 

 نقش دستوری واژه های زیر رابنویسید. -الف 

 تو: مَدفن: افسرده: خصم: م: 

 

 صورت گرفته است؟ نوع حذف آن را مشخّص کنید. حذفدر کدام جمله ی متن باال  -ب 

  / ............................................................................................................. 

 تشکیل شده است؟......... چند جملهبیت سوم از  -ج 

نک ها در کماو جمله هسته )پایه( وجمله وابسته)پیرو(وپیوند )وابسته ساز(را مشخّص کنیددر بیت پنجم شعر ؛  -د 

 بنویسید.

 پیوند وابسته ساز)......( -جمله وابسته).....................................(  -جمله هسته)..............................(  

 می توانی:........................  نوع زمان هریک از فعل های مقابل رابنویسید.بسوزی:............................ -و 

 

 نمره(5/4: قلمرو ادبی) ب

 7/1 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  -5

 الف( نویسنده ی داستان خسرو:...................  

 ب( شاعر گوشواره ی عرش:.................. 

 «:..............سپر انداختن»مفهوم کنایی پ( 

باقهرمانی ها ورخدادهای خالف عادت در می ت( حماسه دراصطالح ادبی ،روایتی............... از تاریخِ تخیلی یک ملّت است که  

 آمیزد.

 رادر مفهوم نمادینِ........... به کار می برند.« صبا»ث( در ادبیّات فارسی ، شاعران یا نویسندگان، واژه ی  

 ، آزادییج( به متن های که نویسنده یا شاعر  درآن ها ، تفکّر آگاهی بخشی یا انتقادی خویش را درباره بیدادگری ، ستم ستیز 

 وحق جویی ، بازگو می کند،ادبیّاتِ.............می گویند.
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 7/1  نوع آرا یه های ادبی را مشخص کنیدو بنویسید. -8

 آرایه( 3زبهرام وکیوان همی برگذشت ) الف( خروش سواران و اسپان زدشت 

 

 آرایه(  2حاصل شرمندگی نبود به جز بی حاصلی) ب( بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

 آرایه( 1پ(ستاره ها یک به یک رنگ می باختند.چمنزارها غرق در شبنم بودند) 

 

 1 .را بنویسید بیت بعدی ابیات زیر -9

 چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها گر در طلبت مارا رنجی برسد ، شاید» 

 ................................................ .................... ............................................................................. 

 دگرباره ایران ، پرآوازه شد چو هنگامه ی آزمون تازه شد»  

 ...................................................               ......  ............................................. 

 :/7 ابیات زیر را کامل کنید. -:1

 بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها ............................................................ 

 ..................................................................... فلک در شگفتی زعزم شماست 

 

 (نمره8: قلمرو فکری)ج

 0 ررابه نثر ساده وروان بنویسید.عبارات وابیات زی -11

 .( بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بِنَگردی1 

 فی الجمله نماند از مَعاصی مُنکری که نکرد ومُسکری که نخورد. -2 

 

 عجایب نقش ها سازی سوی خاک  فروغ رویت اندازی سوی خاک -3 

 

 مگر آواز من رسید به گوش یکی از دوستان مخلص را  -4 

  

 همه خوشه خشم شد خرمن من کنون رود خلق است،دریای جوشان -5 

 

 زمانه مرا پتگ ترگ تو کرد مرا مادرم نام، مرگ تو کرد  -6 
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 در صفحه بعد

 کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را از قیاسش خنده آمد خلق را -7 

 

 خورَد گاونادان زپهلوی خویش نباشی بس ایمن به بازوی خویش -8 

 

 2 پیام ومفهوم کلّی ابیات وعبارات زیر را بنویسید)مختصر ،کلّی و خالصه(.  -12

 کیست کند با چومنی همسری )                                                   ( وفری ن این پرده نیل(درب1ُ 

 )                                                   (که آشنا سخن آشنا نگه دارد (حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست2 

 )                                                   (نداری(تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب 3 

 )                                                   ((چشم ها را باید شُست، جور دیگر باید دید 4 

 2 ؟کیست یا چیست ترتیب به شده مشخص موارد از منظور زیر عبارات و اشعار در -10

 کز خاکت /خوشه های گندم می روید/ وپیامبران برمی خیزند.   سرزمینیای  -1 

 که زانو بر زمین زده وسر فرود آورده بود.سنگ بزرگی راکه بر گور فاتح چین نهاده بودند،برداشتند. زائر نامداردر برابر  -2 

 را چون اسکلتی وحشتناک کرده بود. شیر بی باکشیره تریاک آن  -3 

 گشت کم ساالر آن انجمنژدهم             که چو آگاه شد دختر گ -4 

 «پیروز وپاینده باشید» 
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 5صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1فارسی نامه  پاسخ

 (5/ 7: ) سوال اول ـ قلمرو زبانی

 (25/0ت(زندگی)0 (25/0پ(خواری) )بیت اضافی(---- (ب (25/0) الف(روش -1

 (25/0پ(بازرگانان،تاجران) (25/0ب(لباس رزم ،زره) (25/0الف(آشکار شدن) -2

 (25/0الف(سطور/ ب(تقریر / پ(مخذول /ت(برخاست /ث(مخمصه/ ج(غبطه )هرمورد ـ3

 (5/0) ) فقط یک مورد (  سرِ کودک عقل / لبان اراده ی تو -4

 (25/0)مصراع دوم:نشانه مفعولی« را»  (25/0) مصراع اوّل:حرف اضافه« را»-5

 (25/0مدفن:متمم ) (25/0افسرده:مسند )  (25/0خصم:منادا ) (25/0الف( م:مفعول) -6

 (25/0تو: مضاف الیه )  

 (5/0)( ای خصم / نه تسلیم وسازش /نه تکریم وخواهش /حذف به قرینه معنایی    ) فقط یک مورد ( ب 

 (5/0)جمله 3ج( 

پیوند وابسته ساز)گر(   0(25/0)د( جز از جام توحید هرگز ننوشم)جمله هسته( مضارع زنی گر به تیغ ستم گردن من )جمله وابسته( 

(25/0) 

 (25/0)می توانی: مضارع اخباری  (25/0)و( بسوزی:مضارع التزامی 

 

 نمره(7/0سوال دوم : قلمرو ادبی)

 (25/0)ت(داستانی (25/0) پ(تسلیم شدن (25/0)ب(علی موسوی گرمارودی (25/0)الف(عبدالحسین وجدانی -7

 (25/0)ج(مقاومت (25/0)ث(پیام رسانی 

الف( سواران و اسپان/ بهرام وکیوان) تناسب(/// بهرام وکیوان مجاز از آسمان/// خروش سواران و اسپان زدشت / زبهرام وکیوان همی  -8

 (25/0برگذشت: اغراق در فریادهای مبارزان وشدّت مبارزه ) هرمورد

تعلیل )سرافکندگی بید به خاطر بی  سر باال نکردن وشرمندگی بید مجنون )تشخیص(/حاصل بی حاصلی) متناقض نما(/حسن ب( 

 (25/0حاصلی( )فقط دو مورد هرمورد

 (25/0رنگ باختن کنایه از ناپدید شدن /غرق در شبنم بودن اغراق) فقط یک مورد  پ( 

 گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش         می گویم وبعد از من گویند به دوران ها -9

 خاک جان پرور تابناک وزین از این خطّه ی نغز پدرام پاک 

 ملک ،آفرین گوی رزم شماست وقتی دل سودایی،می رفت به بستان ها -10

 

 نمره( 8سوال سوم: قلمرو فکری)

 نمره(4(/ ) مجموعا 5/0مراجعه به جزوه معنی شعرونثر)هربیت وعبارت -11

 ( فقط دوست محرم اسرار است2  (تکبّرو خودستایی1  -12

 (5/0( داشتن بینش درست وراستین )هرمورد4 (فروتنی راه رسیدن ونزدیکی به خدا 3  

 (25/0هرمورد)   (هجیر4 (خسرو3 (تیمور لنگ2 (لبنان1 -13

 


