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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

  جمهوری اسالمی ایران  
 00:11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران شماره صندلی : 
 دقیقه 011   زمان امتحان:   تهران 01اداره آموزش و پرورش منطقه   

 10/01/0911   :تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 )دی ماه( اول پایان نیمسالنوبت امتحانی   
 سرلک آقای نام دبیر:  0فارسی   درس: 0911-0011سال تحصیلی  دهم پایه : 9و  2و  0 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

نمره( 7: )قلمرو زبانی  

 0/0 معنی واژه های مشخص شده را در عبارت ها و شعر های زیر بنویسید -0

 .مردان و روز فکر خردمندان است  ثباتوقت  -الف 

  محکم کردند.حقّه  سر و  کردند هحقّ در و بگرفتند موشی  -ب 

 .بود عزیز توانمی  هم حضیضدر  -ج 

 .بند و چاه بود بدایتدر  -د 

 ما نهاد نهادِعشق شوری در  -و 

 .یت چیستالع یابد قیاس کند که مرا اهلّمن اطّ رقعهتا چون بر   -ه 

 

 0/0 .غلط های امالیی در عبارت شعر زیر بیابید و صحیح آنها را بنویسید -2

 عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است آن را امارت باید کردن).............( -الف 

 م درآمدند و خدمت کردند وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمابه بود همه بر پای خواسته بودند)..............(یّاک و قدلّ -ب 

 در آخره ماند دو گوش را باال برد از یال و قارب به زیر آمد).............(م از وقب حیوان روان شد دست معلّ -ج 

 خونت با خون بهایت در یک طراز ایستاد وعزمت ضامن دوام جهان شد)..............( -د 

 رابت خویش را)............(غه رنج هیچ کس را ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش خاصّ -و 

 )............(.هم جفاو هم وفا بود .هم آفت و هم راحت بود . هم شادی و هم مهنت بود . وصلت  بود و همهم فرقت  -ه 

 

 0 با توجه به متن زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. -9

  دارد هـنگ بال از حال همه در خداش  دارد نگه  اـــتانب اهل وفــه جـــآن ک هر 

 دارد هــنگ  آشنا سخنا ، ـــآشن که  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست  

 ا نگه داردـت به دو دست دعا فرشته پایر بلغزد ــــاش چنان کن که گــدال مع 

  دارد نگه خدا خیزد  بنده چه دستز ه دار چه گفتطه دلم را نگاــک شچوگفتم 

 دارد هــنگ وفا و مهر صحبت حق که اریــــدای آن یـــف مسر و زر و دل و جان 

 نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.الف(  

 م.................      ش.............          دست..................             ........پای      ........   سخن        ........هر  

 تشکیل شده است؟ چند جملهاز  سومبیت ب(  

 یک گروه اسمی مناسب بنویسید.      "صفت+ اسم+ اسم"باتوجه به شعرباال برای الگویج(  

 ( را بنویسید.  .....    .......معنوییا  لفظیصورت گرفته است؟نوع حذف ) حذف فعلیک جمله در شعر باال مشخّص کنیدکه درآن د(  

 (...............1(............اضافی:2(..........1وصفی:دوترکیب وصفی ویک ترکیب اضافی مشخّص کنید.  و(  

 را مشخّص کنید.     ............... "و"نوع   "وفا و مهر"در عبارت ه(  

 رابنویسید.   .................. "گفتم"فعل  مضارع مستمری(  
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نمره( 5)قلمرو ادبی  

 0/9 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -0

و...... ونیز  ادبیات ....... با زبانی نرم ولطیف به بیان احساسات می پردازد.این نوع ادبیات معموالً در قالب های غزل،مثنوی  الف( 

 در قالب نثر نوشته می شود.

قابوسنامه  "کتاب..............است ونوع وگونه ادبی "ارزیابی شتابزده"............. ونویسنده کتابِ "آی آدم ها "نام شاعرِ شعرِ ب( 

 ادبیاتِ................است."

واژه ............ درلغت به معنای )دلیل وبرهان نیکو آوردن( است/ و واژه............. درلغت به معنای )به تردید وگمان  ج( 

 افکندن(است/ وبه معنای غیر حقیقی واژه..............می گویند.

 را بنویسید بیت بعدی ابیات زیر د( 

 "کوته نظری باشدرفتن به گلستان ها  تا خارغم عشقت آویخته در دامن" 

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

 قسم خدا رابه علی شناختم من به خدا  دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین 

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

 ابیات زیر را کامل کنید.و(  

 بعدازتو روا باشد نقض همه پیمان ها ......................................................................... 

 .................................................................. چوبه دوست عهد بندد زمیان پاک بازان 

 

 0/0 نوع آرا یه های ادبی را مشخص کنیدو بنویسید. -0

 آرایه( 2صداقت، شیرین ترین لبخند/  برلبان اراده توست )الف(  

 آرایه(1به نام کردگار هفت افالک         که پیدا کرد آدم از کفی خاک)ب(  

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

 آرایه(1گفتم این شرط آدمیت نیست         مرغ تسبیح گوی ومن خاموش)د(  

 

نمره(8)قلمرو فکری  

 0 .عبارات وابیات زیررابه نثر ساده وروان بنویسید -1

 چون بگشایم ز  سر مو شکن           ماه ببیند رخ خود را به من الف( 

 بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم           تا سختی کمان شما نیز بگذرد ب( 

 یکی ازدوستان مخلص را             مگر آواز من رسید به گوش ج( 

  هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد. د( 

 نقش بندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می ریخت.  ه( 

 آهنگ کید و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند. و( 

 جوانکی بودم و توی جماعت، بُرخورده بودم. ی( 

 

 

 



 

 بارم

 1فارسی  امتحان درس : 
  

 

 

Page 

| 3 

 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 0 پیام ومفهوم کلّی ابیات وعبارات زیر را بنویسید)مختصر ،کلْی و خالصه( -7

 گرَت هواست که معشوق نگسلد پیوند             نگاه دار سر رشته تا نگه دارد ......................... الف( 

 دوران روزگار به ما بگذرد بسی            گاهی شود بهار ودگر گه خزان شود ......................... ب( 

 تویی رزّاق هرپیدا وپنهان             تویی خلّاق هردانا ونادان  ....................... ج( 

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع        این گرگی شبان  شمانیزبگذرد....................... د( 

 به زبان دیگر مگو وبه دل، دیگرمدار، تا گندم نمای جوفروش نباشی................... ذ( 

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

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

 ؟...... "حرفی به کارش  بود"درچه قسمتی معلّم در هنگام کشیدن تصویر اسب، "کالس نقّاشی "باتوجه به درس و( 

 ؟.............................ود اسب انجامیدچه گریز رندانه ای زد که به س......معلّم درنهایت     

 

 طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی                  یا همّتی که ازسر عالم توان گذشت
 

 سرلک - پیروز وسربلند باشید 

  


