
 بارم

 

 
 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه  07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 07/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
  سرلک آقاینام دبیر:  6 فارسی درس: 6076-6070سال تحصیلی  دهم پایه : 0و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره ( 7)   قلمرو زبانی بخش اوّل :

 5/6 .معنی واژه های مشخص شده را در عبارت ها و شعر های زیر بنویسید (الف 

 شد پیرایه باغ زمن صاحب( 2 گویا زتو کام و زبانم زهی (1 

 بزرگ زندگانی شد غبطهمردنی چنان  (4 به پارس رسیدیم. فراغچنان که در کرامت و  (3 

 بود. مشوّشمعلّم  (6 از پی آن تا کندخراب  محنتوین بوم  (5 

 5/6 .بیابید و صحیح آنها را بنویسید عبارات زیررا بخوانید،شش غلط امالیی درآن وجود داردغلط ها را -ب 

 هر که داد از خویشتن بدهداز داور مستغنی باشدو اگر غم و شادیت بود به کسی گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد. -# 

 .م درآمدند و خدمت کردند وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمابه بود همه بر پای خواسته بودندیّاک و قدلّ -# 

 .ارب به زیر آمدغحیوان روان شد در آخره ماند دو گوش را باال برد از یال و  وغبم از دست معلّ -# 

 .خونت با خون بهایت در یک طراز ایستاد وعزمت ضامن دوام جهان شد -# 

 .قصّۀ حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت ،بلکه از حُسن صیرت او گفت - # 

ند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه ؛ اندیشه کردم که بلبالن را شنیدم که به نالش درآمده بود - # 

 در تسبیح ومن به غفلت خفته. مروّت نباشد همه

 دراین سفرهای هر ساله به جست وجوی تصلّایی می رفت؛ برای غم غربتی که در شهر به آن دچار می شد. -# 

با این  همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر ثواب نبیند وقت ثبات مردان و روز  – # 

 فکر خردمندان است.

 1............... )......... 2............... )......... 3............... )......... 4............... )......... 5............... )......... 6............... )......... 

 0 با توجه به متن زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. -پ 

 که پیدا کرد آدم از کفی خاک   افالک هفتکردگار  نام به»  

 زرحمت یک نظر در کار ما کن  الهی ،فضل خود را یار ما کن 

 زرخسارحقیقت پرده برداری   آیی پدیدار  بهار چو در وقتِ 

 عجایب نقش ها سازی سوی خاک اندازی سوی خاک  تروی فروغ 

 «ازآنش رنگ های بی شمار است  در بهار است  خندان گل ازشوق تو 

 نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.( 1 

 ................خندان  ................ت  ................فروغ  ................بهار ................هفت  ................نام  

 تشکیل شده است؟ بیت دوم از چند جمله (2 

 .........................  یک گروه اسمی مناسب بنویسید "اسم+ مضاف الیه+ مضاف الیه"باتوجه به متن باال برای الگوی (3 

 ( را بنویسید.  .....    .......معنوییا  لفظیگرفته است؟نوع حذف ) حذف فعلیک جمله در شعر باال مشخّص کنیدکه درآن  (4 

  .دوترکیب اضافی ودو ترکیب وصفی مشخّص کنید (5 

 (.....................2   (.................1وصفی: (....................2  (..................1اضافی: 

 را مشخّص کنید.  .............« و»نوع    "صبر و عقل"در عبارت  (6 

 را بنویسید.  .................. « گفت»فعلماضی التزامی ( 7 
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 1 فارسی امتحان درس :
  

 

 

Page | 

2 

 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره (   5بخش دوم: قلمرو ادبی)

 5/3 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف( 

پردازد.این نوع ادبیات معموالً در قالب های غزل ،مثنوی و ............   ( ادبیاتِ غنایی با زبانی نرم ولطیف به بیان ................... می 1 

 ونیز در قالب نثر نوشته می شود.

لیله ک ".....................است ونوع وگونۀ ادبی کتاب"ارزیابی شتابزده"................... ونویسنده کتابِ "گوشوارۀ عرش "( نام شاعرِ کتاب2 

 .............است.ادبیاتِ..."و دمنه 

بیانگر آرایه ی...............است که « گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد            گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید»( واژه بوی در3 

 .............. ازآن برداشت می شود.2............. 1دو معنیِ: 

 ( بیت بعدی ابیات زیر را بنویسید: 4 

 رحمت تو چه آیتی خدا را                        که به ماسوا فکندی همه سایه هما راعلی ای همای  

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

 دی بلبل، گه جامه دریدی گل                          با یاد تو افتادم ، از یاد برفت آن هاگه نعره ز 

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

 ابیات زیر را کامل کنید. (5 

 گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش                   .......................................................  

 .............................................                    به پیام آشنایی، بنوازد آشنا را ................................. 

 

 5/6 نوع آرا یه های ادبی را مشخّص کنیدو بنویسید. ب( 

 آرایه( 2(درختان را دوست می دارم / که به احترام تو قیام کرده اند/ و آب را که مَهرِ مادر توست )1 

 

 آرایه(1ن در او این چندین اندوه وطرب بود ،در نهاد خود شگفت و عجب بود )( پس چو2 

 

 آرایه(1(لیک چنان خیره و خاموش ماند             کز همه شیرین سخنی گوش ماند )3 

 

 آرایه( 2( بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت       هم بر چراغدان شما نیز بگذرد)4 

 

 نمره(  8بخش سوم: قلمرو فکری)

 5/0 ابه نثر ساده وروان بنویسید.عبارات وابیات زیرر الف( 

 چون بگشایم ز سَرِ مو شکن          ماه ببیند رخِ خود را به من -1 

 

 ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن                تأثیر اختران شما نیز بگذرد -2 

 

 نگاه دار سَرِ رشته تا نگه داردگَرَت هواست که معشوق نگسلد پیمان             -3 

 

  پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار ،ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی ، عیب نیز بتوان دید. -4 

 

 معلّم نقّاشی ما، دور نبود . صورتک به رو نداشت. نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت.  -5 

 

 کید و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند.آهنگ  -6 
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 0 ب( پیام ومفهوم کلّی ابیات وعبارات زیر را بنویسید)مختصر ،کلّی و خالصه( 

 گل از شوق تو خندان در بهار است        از آنش رنگ های بی شمار است................................. -1 

 

 گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش .........................       تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی  -2 

 

 دوران روزگار به ما بگذرد بسی            گاهی شود بهار ودگر گه خزان شود ......................... -3 

 

 ی توان عزیز بود .......................در فکرآن گودالم که خون تورا مکیده است / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم /درحضیض هم م -4 

 

 5/6 .( به پرسش های زیر پاسخ دهیدپ 

 کیست ؟...........او منظور از " یعقوب ،خود، او را به صبر آموزگار بود"درجمله -1 

 

 می شد جُست. .........را فقط در ........ نیما فریادِ این آخری ها<<کامل کنید "پیرمرد چشم مابود"باتوجّه به درس  -2 

 

 جمال میر صادقی را داستانی نمادین بدانیم هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟« دیوار»اگر داستان  -3 

 ب( دیوار:................................  الف( بنّا:...........................  

 چیست؟« چوپان گرگ طبع » و« رمه » در بیت زیر ، مقصود شاعر از-4 

                                     این گرگی شبان شما نیز بگذرد          چوپان گرگ طبعسپرده به  رمهای تو  

 

 پیروز وسربلند باشید 
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1پاسخنامه درس فارسی 

(نمره 7: )سوال اول ـ قلمرو زبانی  
 5/1  (الف 

 (25/0)آسایش (3 (25/0) ( زیور و زینت2 (25/0) ( خوشا،آفرین1 
 (25/0)( آشفته 6 (25/0) ( اندوه ،غم5 (25/0) رشک بردن (4 

 5/1 (ب 
 (25/0) تراز (3 (25/0) ( وقب2 (25/0) (بر پا خاسته1 
 (25/0) ( صواب6 (25/0) (تسلّا5 (25/0) سیرت (4 

 4 پ( 
 (25/0خندان: مسند ) هرمورد نام : متمّم //   هفت:صفت شمارشی//   بهار:مضاف الیه  //  فروغ :مفعول  //  ت : مضاف الیه  //  (1 
 (25/0)( سه جمله 2 
 (25/0) : فروغ رویت "هی+ مضاف الهیاسم+ مضاف ال"( 3 
 (25/0)///   حذف به قرینه معنایی  0(25/0)افالک   //  الهی::::::::: ) فقط یک مورد (  ( به نامکردگار هفت4 
( رنگ های بی شمارو.....  )برای هر ترکیب 3(یک نظر  2(هفت افالک1(وقت بهار و..... ////وصفی:3(فضل خود  2(.نام کردگار// 1( اضافی:5 

 (  25/0فقط دو مورد هر مورد 
 (25/0)عطف«: و»نوع    "عقل و صبر"در عبارت  (6 
 (25/0)گفته باشد  یا گفته باشم«: گفت»( ماضی التزامی فعل7 

 

 نمره( 5سوال دوم : قلمرو ادبی)
 5/3 الف( 

 رباعی -احساسات و عواطف   (1 
 تعلیمی –جالل آل احمد  –سید علی موسوی گرما رودی  (2 
 ( 25/0امید وآرزو) هر مورد  -بوی خوش-ایهام( 3 
 (5/0شناختم من به خداقسم خدا را )به علی  ( دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین 4 
 (5/0) بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم      
 (25/0) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی ( 25/0)می گویم وبعد از من گویند به دوران ها( 5 

 5/1 ب( 
کرده اند :تشخیص و حسن تعلیل/ آب را که مَهرِ مادر توست :تلمیح به مهریه حضرت فاطمه  به احترام تو قیام ( درختان را دوست دارم که1 

 ( 25/0)س( )فقط دو مورد هر مورد 
 (25/0( طرب  ، عجب: سجع  ///اندوه،طرب تضاد) فقط یک مورد 2 
 (25/0) فقط یک مورد شیرین سخنی حس آمیزی// گوش ماندن کنایه از ساکت شدن و گوش دادن  (3 
عمر وحکومت شما ظالمان//شمع چراغدان استعاره از   چراغدان شما عمر ووجود انسان ها  //استعاره از باد استعاره ازمرگ  //    شمع  (4 

 ( 25/0فقط دو مورد هر مورد )تلمیح به آیه کل نفس ذائقـه الموت تناسب
 

 نمره(  8سوال سوم: قلمرو فکری)
 5/4 الف( 

 نمره(5/4(/ ) مجموعا 75/0)هربیت وعبارتشعرونثرمراجعه به جزوه معنی  
 2 (ب 

 (5/0) تجلّی زیبایی خدا در طبیعت وپدیده ها (1 
 (5/0) ( فقط دوست محرم اسرار است)هرکسی محرم اسرارالهی نیست(2 
 (5/0)ناپایداری دنیا و دگرگونی اوضاع جهان  (3 
 (5/0)ارزش می دهد( ( شرف المکان بالمکین)انسان به جایگاه و موقعیت خود 4 

 5/1 (پ 
 (25/0) یوسف (1 
 (25/0) شعرش (2 
 (25/0)/ ب(جدایی وفاصله  (25/0) الف( عامل جدایی (3 
 (25/0)/  چوپان گرگ طبع :حاکمان ظالم( 25/0) ( رمه: مردم4 


