
 نام:
 نام خانوادگی:

 کالس:
 ریاضی/ تجربی دهمپایه: 

 شماره صندلی:

 ه تعالیم باس 

 تهران4اداره آموزش ورپورش منطقه

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا

   1فارسی درس:

  4/11/79تاریخ امتحان:

 دقیقه97مدت امتحان: 

 نمره با عدد:              
 نمره با حروف:

 بارم سؤال ردیف

  نمره(9انی ) ـلمرو زبـق 

 نمره( 1)  های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه  1

 مباش مولعب( لیکن به ایشان       ده از غرور                    آن مست ش نمطالف( زین 

 نمایان ساخت کُلّهمن اطالع یابد                               د( تا فراز  رقعهج( تا چون بر 

 

1 

 ها را پیدا کرده، صحیح آن را بنویسید.گروه کلمات زیر، چهار غلط امالیی وجود دارد، آندر  2

 ر و ارزش، دوستی و وصال ک و غیم  ، خاابه و سنررانی ، غدغرض و دین، دال و دور افتاده ، فراق و آسودگی ، بیغوله

 

1 

 نمره(5/0. ) های مشخص شده را با معادل امروزی آن مقایسه کنیدواژه معنای 3

 همسریکیست کرد با چو مری        الف( در بن این پرده نیلوفری                             

 ساحل یله داده ترش بر تن                    به مانرد یکی زلزله                راستب( 

 

5/0 

 راکو چو خود پرداشت صاحب دلق                         را سش خرده آمد خلق در بیت : از قیا 4

 

 در دو مصراع چیست؟«  را »نوع 

 

5/0 

 ت زیر بنویسید.ایک هم خانواده برای کلم 5

 ( حکمت: ) ..........................................  (               اِنعام: ) .............................................. 

 

5/0 

 حذف فعل را در جمالت زیر نشان داده، نوع آن را بنویسید.  6

 الف( نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.

 پرسید: کجا؟ب( مامانش او را نگاه کرد و با تعجب 

 

5/0 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.  7

 جدا سنگیز  چشمهگشت یکی 

 

 

75/0 

 کنید.جدول زیر را کامل  8

 آینده مضارع اخباری ماضی استمراری فعل

    رفته بود

 

 

75/0 



 یا پیوند را در عبارت زیر نشان دهید.« نشانه ربط» و « واو عطف»  9

 ای در پشت بسته از سرما.من و برادرم هر یک لُرگی کهره پوشیده بودی  و پالس پاره

 

5/0 

 نشان دهید.جهش ) جابه جایی( ضمیر را در مصراع زیر  10

 نشان محض نشان از  که جویمت.ای بی

 

25/0 

 الف( برای نمودار زیر گروه اسمی مناسب بنویسید. 11

 گروه اسمی

 

 هسته       وابسته       وابسته

 

 الیهاس          صفت       مضاف   

 

75/0 

  نمره( 7ی ) ـلمرو ادبـقب(  

 در بیت زیر مجاز را پیدا کنید.  1

 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد         دل و جان  فدای آن یاری                        و و زر سر

 

5/0 

 ناچار  کاروان شما نیز بگذرد     بسی کاروان گذشت           سرا، در بیت : زین کاروان 2

 ، استعاره از چیست؟« سراکاروان»

 

5/0 

 داده تنش بر تن ساحل یله             در بیت: راست به مانند یکی زلزله  3

 را مشخص کنید.« بهمشبه» و « مشبه» 

 

5/0 

 را در عبارت زیر نشان دهید.« سجع»  4

 برد و چاه بود، در نهایت تنت و گاه بود. در بدایت

 

5/0 

 شود؟ای دیده میدر بیت زیر، چه آرایه 5

 نبود به جز شرمردگی حاصلیبی حاصل               بید مجرون در تمام عمر ، سر باال نکرد     

 ج( حسن تعلیل                      د( ایهام                 ب( جراس      الف( تشبیه              

 

5/0 

 ایهام را در بیت زیر مشخص کنید و دو معنای متفاوت آن را بنویسید. 6

 دگفتا اگر بدانی ه  اوت رهبر آی   گفت  که بوی زلفت گمراه عالم  کرد                         

 

5/0 

 زیر را تکمیل کنید. ابیات 7

 ........................................................................................................گه نعره زدی بلبل، گر جامه دریدی گل                           

 هانکوته نظری باشد رفتن به گلستا                   ........................................................................................................

  ........................................................................................................به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب                          

 متحیرم چه نام  شه ملک الفتی را               ........................................................................................................ 

             

2 



  نمره( 8)کریـلمرو فـق 

 

1 
 ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید.

 ار ، تا گردم نمای جو فروش نباشیبه زبان دیگر مگو و به دل دیگر مد

 

5/0 

 تا چون بر رقعه من اطالع یابد، قیاس کرد که مرا اهلیت چیست؟  2

 

5/0 

 در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود. 3

 

5/0 

 تدبیر برادران بر خالف تقدیر رحمان آمد. 4

 

5/0 

 ت به دو دست دعا نگه داردابلغزد پای              فرشته معاش چران کن که گر دال 5

 

 

 

75/0 

 طالع مسعود خویشتن                 تأثیر اختران شما نیز بگذردای مفتنر به  6

 

 

 

75/0 

 کند؟در جمله زیر، نویسنده به کدام ویژگی اخالقی تأکید می 7

 «اثر غ  و شادی پیش مردمان، برخود پیدا مکن» 

 

5/0 

 را نپذیرفت؟ ریچرا ناصر خسرو در ابتدا، دعوت وز 8

 

5/0 

 زیر را بنویسید. هایمعنی و مفهوم عبارت 9

 خود بود. ورالف( خلف صدق نیاکان هرر

 ب( در آن دستی ناز ک داشت.

 

1 

 درباره ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید. 10

 الفرج                                     ب( یعقوب، خود او را به صبر آموزگار بودالف( الصبر مفتاح

 

1 

 چیست؟« چوپان گرگ طبع» و « رمه» مقصود شاعر از  ،در بیت زیر 11

 شبان شما نیز بگذرد یای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع                        این گرگ

 

 

5/0 

 «مثل آب روان است.  ، مثل قرآن» چرا نویسنده معتقد است که  12

 

5/0 

 موضوع ادبیات پایداری چیست؟ 13

 

5/0 

 باشید.موفق و سربلند  

 «گروه ادبیات دبیرستان نمونه دولتی ابو علی سینا»   

20 
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