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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  4آزمون در  دقیقه   80پاسخگویی:  زمان

 1فارسی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  08/12/1397 تاریخ :   )111(صفحه  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره) 7قلمرو زبانی (

 نمره) 5/1( .معناي واژگان مشخص شده را بنویسید) 1

 بینداخت و آمد میانش به بند  بگشود پیچان کمندفتراك  ) ز1/1 

 سمند سر افراز بر دژ کشید     را بپیچید گرد آفرید عنان )2/1

 ، عباس بن علی (ع) است.»تمثیل وفاداري«جانبازان، آن  اسوة) 3/1

 همۀ تاریخ است.  تجلّیجا آیینۀ  ) این4/1

 سندروستنی لرز لرزان و رخ   ) کمان را به زه کرد زود اشکبوس5/1

 نبود اندر آن کار، جاي درنگ   سواران جنگ درع) بپوشید 6/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/1( ها را بنویسید. و درست آن هاي امالیی را بیابید ابیات و عبارات زیر، نا درست ) در2

 رسانند. ها می ، خود را به قایقاست» خور«ها با اشتیاقی از بین گل و الیی که حاصل جذر و مد آب  ) آن1/2

 ها بود. ت و نوشتهها و کلما هاي ما، در دوران اسارت، به خطوط و ستور این کاغذ ) تمام نگاه2/2

 ، همۀ کارکنان بیمارستان را کالفه کرده بود.رسانی مردم براي اهداي خون و کمک) ازدهام 3/2

 به کشتن دهی سر به یکبارگی  گی کشانی بدو گفت بی باره )4/2

 نشست از بر اسب و برخواست گرد   ) بزد نیزة او به دو نیم کرد5/2

 زین خاك جان پرور تابناك   و  ) از این خطّۀ نقض پدرام پاك6/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(جملۀ پایه (هسته) و پیرو (وابسته) را در جمله مرکب زیر پیدا کنید و در جدول بنویسید.  )3

 بندند. بر پیشانی می» زائران کربال«اند  یشان نوشتههایی را که رو بعضی دیگر پیشانی بند

 جمله پایه (هسته) 

 جمله پیرو (وابسته) 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  4آزمون در  دقیقه   80پاسخگویی:  زمان

 1فارسی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  08/12/1397 تاریخ :   )111(صفحه  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره)5/1(. ) بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزا ي جمله در زبان فارسی مرتب کنید ؛ سپس اجزاي هر جملۀ بیت را در جدول بنویسید4

 ندن منتجلی هستی است جان ک   من ایرانیم آرمانم شهادت

 نهاد گزاره

  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0( .رفت. یک نمونه از این نوع کاربرد را بنویسید کار می همراه با دو حرف اضافه به» متمم«در تاریخ گذشته زبان فارسی، گاهی یک  )5

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1( .در عبارات زیر فعل هاي محذوف را بیابید و نوع حذف را مشخص کنید )6

 »ها. اسیر عراقی«  گفت:» اسیر کی شدیم؟«  ) گفتم:1/6

 ها را بگیر. طور که آتش را بر ابراهیم(ع) سرد نمودي، شدت این ضربه ات عالم قسم، همان)خدایا، تو را به مقدس2/6

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5قلمرو ادبی(

 نمره) 5/0(. را در عبارت زیر با توضیح بیان نمایید» مجاز« آرایۀ  )7

 »مردمان از شیخ استدعاي مجلس کردند.« 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره) 5/0(استعاره را در عبارت زیر با توضیح مشخص نمائید. » شیر زنان ایران«با توجه به درس )8

 !»ها  ها باشیم نه بین گرگ دادیم بین گوسفند ، اما هر دو ترجیح میه جدا کردند و سوار ماشینی شدیمما را از گرو«

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0(کنید. جناس را در بیت زیر پیدا کنید و نوع آن را با توضیح تعیین  )9

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0را بنویسید. (» عنان را گران کردن«با توجه به بیت زیر معنی کنایی  )10

 عنان را گران کرد و او را بخواند  کشانی بخندید و خیره بماند                
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  4آزمون در  دقیقه   80پاسخگویی:  زمان

 1فارسی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  08/12/1397 تاریخ :   )111(صفحه  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره) 5/0() طرفین تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید. 11

 ز چنگم رهایی نیابی، مشور   سان تو گور نیامد به دامم به

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0(را در بیت زیر با توضیح بیان نمائید. » اغراق«) آرایۀ 12

 ز بهرام و کیوان، همی برگذشت   خروش سواران و اسپان ز دشت

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 2() ابیات زیر را کامل کنید. 13

 ..........................................................  ) چو هنگامه آزمون تازه شد1/13

 گوي و جهان شد از ایشان پر از گفت   ).............................................2/13

 نگهبان دین، حافظ کشورند  .................)............................3/13

 ...............................................................    بیم نیست شان ) ز کس جز خداوند4/13

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)  8قلمرو فکري(

  .ابیات و عبارات زیر را معنی کنید )14

 نمره) 5/0( تجلی هستی است جان کندن من  ) من ایرانیم آرمانم شهادت1/14

 نمره) 5/0( را جام باده است جفت رهامکه   آشفت و با طوس گفت ) تهمتن بر2/14

 نمره) 5/0( عنان و سنان را پر از تاب کرد  ) سر نیزه را سوي سهراب کرد3/14

 نمره) 5/0( خورد گاو نادان ز پهلوي خویش  ) نباشی بس ایمن به بازوي خویش4/14

 نمره) 5/0( بپیچید ازو روي و برگاشت زود   ) به آورد با او بسنده نبود5/14

 نمره)5/0( مراتب قرب نداري تا با خاك انس نگیري، راهی به )6/14

 نمره) 5/0( رسد. ه انجام میباري تعالی است که از طریق انسان ب تاریخ، مشیت )7/14

 نمره)  5/0( اي. دشمن برده ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده )8/14

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0( ) مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید.15
 زنی گر به تیغ ستم گردن من   جام توحید هرگز ننوشمجز از 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  4آزمون در  دقیقه   80پاسخگویی:  زمان

 1فارسی آزمون مستمر درس :    پایه دهم ـ نیمسال دوم  

  08/12/1397 تاریخ :   )111(صفحه  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 نمره)     1(، ویژگی بارز هر بیت را مشخص کنید. »حماسه«ها) چهارگانۀ  ) با توجه به عناصر( ویژگی16

 یکی داستان است پر آب چشم                 دل نازك از رستم آید به خشم )1/16

 بر او سالیان انجمن شد هزار         چو ضحاك شد بر جهان شهریار       )2/16

 پیاده زان مرا فرستاده طوس                   که تا اسپ بستانم از اشکبوس )3/16

 که اینان ز آب و گل دیگرند                   نگهبان دین، حافظ کشورند )4/16

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 1(، عبارت زیر را معنی کنید. »استفهام انکاري موجود«) با توجه به 17

 کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟ هراسد آن کجا از مرگ می

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0() با توجه به درس رستم و اشکبوس دلیل برآشفتگی رستم از رهام چه بود؟ 18

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0(روي آورد؟  ) به نظر شما چرا رستم پیاده به نبرد با اشکبوس،19

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره) 5/0( ) دلیل دردمندي و غمگین بودن ساکنان سپیددژ چه بود؟20

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1 فارسی آزمون مستمر درس :   نیمسال دوم  پایه دهم ـ 

  08/12/1397 تاریخ :  )111(صفحۀ  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

  قلمرو زبانی
 )25/0(    افسار، دهنه -2/1     )25/0( بند اسب ترك -1/1 
  )25/0(    گري، آشکار شدن جلوه -4/1   )25/0( پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروي -3/1 
 )25/0(   هاي آهنی سازند زره، جامۀ جنگی که از حلقه -6/1    )25/0(  صمغی زرد رنگ-5/1 

 )25/0(   سطور -2/2      )25/0(  جزر -1/2 
  )25/0(   بارگی بی -4/2     )25/0( ازدحام   -3/2 
 )25/0(  نغز -6/2     )25/0( برخاست -5/2 

 3- 
 
 
 

 4- 
 
 
 
 
 
 
 

 )25/0(   ، بزد تیر چند بربند کمر  به -5 
  )5/0(  حذف به قرینۀ لفظی –شدیم  -1/6 
 )5/0(حذف به قرینۀ معنوي     –دهم)  خدایا، تو را به مقدسات عالم قسم (می -2/6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ادبیلمرو ق
 )5/0(مجلس مجاز از سخرانی     -7 
 )5/0(   ها) ها (عراقی ها استعاره از بعثی گرگ -8 

 )5/0(   ) دارند.یزرد و زر جناس ناهمسان (افزایش -9 

 )5/0(     سب و ایستادن آنکشیدن افسار ا -10 

 )5/0(    (گردآفرید) به: تو  مشبه: گور (شکار)         مشبه -11 
 )5/0(    اغراق دارد.» ها و سواران از سیارة بهرام و کیوان عبور کرد صداي اسب« -12 

 )5/0( دگر باره ایران پرآوازه شد.   -1/13 

 )5/0(به مردي به میدان نهادند روي   -2/13 

 )5/0(که اینان ز آب و گل دیگرند   -3/13 

 )5/0(ن حرف تسلیم نیست  هنگشابه فر -4/13 

 جمله پایه (هسته) بندند بعضی دیگر پیشانی بندهایی را بر پیشانی می

 جمله پیرو (وابسته) اند نوشته» زائران کربال«رویشان، 

 نهاد گزاره

 من نیم (ایرانی هستم)ایرا

 شهادت آرمانم (آرمان من (است))

 جان کندن من تجلی هستی است

)5/0( 

)5/0( 

)5/0( 

)5/0( 

)5/0( 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1 فارسی آزمون مستمر درس :   نیمسال دوم  پایه دهم ـ 

  08/12/1397 تاریخ :  )111(صفحۀ  13تا پایان درس  10ابتداي درس مبحث : 

 

 فکريلمرو ق
 )5/0(   من ایرانی هستم و شهادت آرزوي من است. مردن در راه عقیده و دفاع از وطن عین زندگی است. -1/14 

 )5/0(    ه استاراد رستم عصبانی شد و به طوس گفت که رهام فردي شرابخوار و بی -2/14 

 )5/0(  اش به مقابله با سهراب آمد. درپی اسب و سر نیزه اش را به سمت سهراب گرفت و با حرکت دادن پی گردآفرید نیزه -3/14 

توانی فقط با اتکاي به نیرومندي خود در امان باشی چرا که نیرومندي و غرور در نبود تدبیر و دوراندیشی موجب مرگ و نابودي  تو نمی -4/14 
 )5/0(   شود. فرد می

 )5/0( توان الزم براي مبارزه با سهراب را نداشت و از او روي برگرداندو به سرعت برگشت. -5/14 

 )5/0( نباشی، به درجات باالي معنوي نخواهی رسید. (تا خود را نشناسی، خدا را نخواهی شناخت) تا متواضع و فروتن -6/14 

 )5/0( رسد. ها به انجام می تاریخ، سرنوشت جوامع است که از طرف خدا تعیین گردیده است ولی توسط انسان -7/14 
گیري.   جنگی و تجهیزات را در این مسیر به خدمت می مان خویش میدشمن متکی به اسلحه و تجهیزات نظامی است اما تو با نیروي ای -8/14 

)5/0( 

 )5/0(یگانه پرستی ( حتی به قیمت از دست دادن جان) -1/15 

 )25/0(آور)     خرق عادت (حوادث شگفت -2/16     )25/0( داستانی بودن -1/16 
  )25/0(ملی و قومی بودن    -4/16     )25/0( قهرمانی بودن -3/16 
 ترسد. باشد و پس از مرگ در عالم ملکوت از رحمت الهی برخوردار است، از مردن نمی ها فناناپذیر می ت روح انسانسا کسی که معتقد -17 

)1( 
 )5/0(  فرار کردن او و عدم مقابله با اشکبوس -18 
 )5/0( ز شوم. توانم بر تو پیرو خواست او را تحقیر کند و بگوید که من بدون اسب هم می چون می -19 

 )5/0(اسیر شدن فرماندة دژ (هجیر) و شکست خوردن گردآفرید از سهراب    -20 
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