
 ۱۳۹۷-۱۳۹۶سال تحصیلی  –ی دوم متوسّطه – نامنیکهوشمند دبیرستان غیردولتی 

 نوبتامتحانات میان             

 ۱۳۹۶ماه آذر                      
 تجربی -ریاضیکالس:  دهمپایۀ:  فارسیآزمون درس: 

 بسطامیمدرّس: آقای  8/۹/۱۳۹۶: تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 

ش
 
اسخدان  پ 

ً
ا ا آموزان عزی ز لطف  ا و پ  واپ 

 
ا را خ یه  ودکار آب 

 
د. خ سی  ون 

ن   ب 

 (3) لف( ابیات و عبارات زیر را به فارسی ساده و روان برگردانید.ا

 پی بردیم راه دست خودش هم نیست.( 1

 .که حال مرا مرمّتی کندوسعتی نداشت ( 2

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت   گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید( 3

 

 (2) ب( معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

 .به زیر آمد غارِباز یال و ( 2                     همسری( کیست کند با چو منی 1

 است او شبرو( گفتا که 4                                  شدیمبه مجلس وزیر ( 3

 

 (2) .های زیر را از نظر ساختمان بررسی کنیدپ( واژه

  :ناشاد                                 :                             گلرخ

 اسب:                                                        شادکامی: 

 (1) خانواده بنویسید.زیر یک همت( برای کلمات 

 مستغنی:                                                            :حرمت

 

 (2) ث( نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.

 ز سنگی جدا. چشمه( گشت یکی 1

 نکشید. جانوری پهلوهرگز از  صاد( 2

 

 (2) مشخص کنید. را« آمیزی و مجازجناس تام، ایهام، حس» ادبی هایآرایه ی ازج( در هر عبارت یک

 بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است. (1

 آرایی توان داد.( کتابی که در او داد سخن2

 سخنی، گوش ماند.کز همه شیرین   ( لیک چنان خیره و خاموش ماند  3

 

 (1) دارد؟میآدمی را از چه کاری برحذر « فروش مباشنمای جوگندم»چ(  مثل 
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 نوبتامتحانات میان             
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 تجربی -ریاضیکالس:  دهمپایۀ:  فارسیآزمون درس: 

 بسطامیمدرّس: آقای  8/۹/۱۳۹۶: تاریخ آزمون نام و نام خانوادگی:

 

 (1)نیما، چشمه نماد چه کسانی است؟« چشمه و سنگ»ح( با توجه به شعر 

 

قرابت « به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعلِ کودکان باشد.»کدام گزینه با عبارت خ( 

 (5/0) معنایی دارد.

 گذرندآیند و زود می( شاد و بی غم بزی که شادی و غم                 زود 1

 گوی و من خاموش( گفتم این شرط آدمیت نیست                       مرغ تسبیح2

 

 (5/0) مشخص کنید.« گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید»جهش ضمیر را در مصراع د( 

 

 (1مشخص کنید. )« قرآن مانند است به بهشت جاودان »به را در جملۀ ( مشبه و مشبهذ

 

 (2) ها را بنویسید.ها را مشخص کرده و صحیح آنوجود دارد آن چهار غلط امالیین زیر ( در متر

-کس را به سزا حقکس ظایع مکن و همهبدان کوش که به هر مُحالی از حال و نحاد خویش بنگردی، رنج هیچ»

الحقّ و اَهلِه، و چون . خدای، تبارک و طعالی، همه بندگان را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، به حقِّ شناس باش

 «نعام و اِکرام به راه دریا گسیل کرد.، ما را به عبخواستیم رفت

 

 (2( ابیات زیر را کامل کنید. )ز

 ها                .........................................................رفت به بُستانوقتی دل سودایی می

 ...................................                 با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها .................................

 


