
 کالس:             :یشماره صندل                                                باسمه تعالی                                       ...............                                         نام:

 9317/ 7/ تاریخ امتحان:                            زنجان          اداره کل آموزش وپرورش استان                                                  ..................نام خانوادگی:

                                                                                                                                              دقیقه   33  مدت امتحان:                                      طارم شهرستان موزش وپرورشآداره ا                                                        ...................نام پدر:

 (9)   صفحه:      (2)تعداد صفحه                    )فصل یکم(دهمدوازفارسی  درس امتحان  انسانی( )تجربی،)متوسطه دوم(دبیرستان مولوی ونی سره:موزشگاآنام 

 نمره(7قلمرو زبانی) الف(

 مشخص شده را بنویسید. های معنی واژهدر عبارات و اشعار زیر *

                                              گشته.  باسق تخمِ خرمایی به تربیتش نخل-3بندگان به گناهِ فاحش ندرد.    ناموسِپردۀ -2تو گفتن که تو در وهم نیایی  شِبهنتوان -9

                      «،جامه ات بیرون کُنمرامتاز بهر غَ»گفت:-6در آب روشناییِ ستاره می دید.  بطّیگویند که -5 جاللش به تقصیرِ عبادت معترف. کعبۀ عاکفانِ-4

 بید و درست آن را بنویسید.را بیا غلط های امالیی*

 .«تا داروقه را گوییم،در مسجد بخواب»گفت:-3.هرگَه که یکی از بندگان گنکهاردست عَنابت بردارد-2عُصارۀ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایغ شده.-9

 *فعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی در بیت زیر بررسی کنید.

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست                                         در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

 .در عبارت زیر توضیح دهید جهش ضمیر*دربارۀ 

  که دامنم از دست برفت. بوی گُلم چنان مست کرد

 به کار رفته است؟ چه نوع حذفی*در هریک از عبارت های زیر 

«    )                               (از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»الف(آرزو گفت:  

 ب(همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.  )                                         (

 *نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.

    ای  مرغِ سحر! عشق ز پروانه بیاموز
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نمره(5قلمرو ادبی) ب(  

 *در عبارات و اشعار زیر چه آرایه هایی وجود دارد؟)قسمت هایی که زیر آنها خط کشیده شده است(.هر مورد3/5نمره.

 9- ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند            تاتو نانی به کف آری و به غفلت نخوری                               

  . دامنم از دست برفتبوی گُلم چنان مست کرد که  -3بی حسابش همه را رسیده.                        بارانِ رحمتِ -2

 4-گفت:»باید حد زند هشیار مردم،مست را«                     5-فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد.  

 *واژه های مشخص شده،نماد چه مفاهیمی هستند؟ 

      ای  مرغِ سحر! عشق ز پروانه بیاموز                              کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 *ابیات زیر را کامل کنید.

5/3 تا کیمیای عشق بیابّی و زر شوی                                      ......................................................................................................-9  

5/3......................................................................         گرنور عشق حق به دل و جانت اوفتد                                                 -2  
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 مهرمدرسه



 نام وامضاء دبیر:                                                                                         نام و امضاء دبیر:                         

  23میناخانی(                                                         بارم نمرات   مهدی سربلند و موفق باشید) 

                                                                                                                                                           

 5/3در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی                                                      ..................................................................................-3

 5/3........................................گر در سرت هوای وصال است حافظا                                                                ................................-4

 

 

 

 نمره(8قلمرو فکری) ج(

 ن را که باشد نوح کشتیبان؟چه باک از موج بحر آ           چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟مصراع مشخّص شده را بنویسید مفهوم کلّی*

 ؟زمان شاعر اشاره دارد  پدیدۀ اجتماعیهریک از مصراع های زیر، به کدام  *

 «)..................................(جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست.»(گفت:ب«)..........................................( دیناری بده پنهان و خود را وارهان»الف(گفت:

 ؟دارد ارتباط معناییاز مولوی با کدام بیت «ای محتسب،بگذار و رو                                 از برهنه کی توان بردن گِرو»گفت مست:»*بیت 

 «هشیاری بیار،اینجا کسی هشیار نیست!»گفت:                          «       باید حد زند هشیار مردم ،مست را»گفت:(9

 «پوسیده است،جز نقشی ز پود و تار نیست»گفت:            «                     از بهر غَرامت،جامه ات بیرون کُنم»( گفت:2

 «رو،صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست»گفت:   «                                  می باید تورا تا خانۀ قاضی بَرَم»گفت: (3

 «ای بیهوده گو،حرفِ کم و بسیار نیست!»گفت:«                     می بسیار خوردی،زان چنین بی خود شدی»گفت: (4

 عنایی دارد.ازبیت.........تناسب مبه غیربا همه ابیات،«این مدّعیان در طلبش بی خبرانند/کان را که خبر شد،خبری باز نیامد»*بیت

 (گر برود جان ما در طلب وصل دوست                        حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست9

 (هرکه را اسرار حق آموختند                                     مُهر کردند و دهانش دوختند2

 ه داروی بی هوشیش در دهند(کسی را در این بزم ساغر دهند                               ک3

 (نالیدن بلبل ز نو آموزی عشق است                           هرگز نشیندم ز پروانه صدایی4

 امروزی بنویسید.  ساده و روان* عبارات و اشعار زیر را به نثر 

 شَفیعُ  مُطاعُ  نَبیُّ  کریم                    قَسیمٌ   جسیمٌ   نسیمٌ وَسیم-9

 

  « کار شرع،کارِدِرهم و دینار نیست»گفت:«                           بده پنهان و خود را وارهان دیناری»گفت:-2

 «.اِعمَلوا آل داوُدَ شُکراً و قَلیلٌ مِن عِبادِی الشَّکُورٌ:»-3

 

 هرنَفَسی که فرومی رود مٌمِدٌ حیات است و چون بر می آید،مفرّحِ ذات.-4

 

9 

9 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

باعدد نمره   نمره باعدد نمره تجدید نظردر صورت داشتن اعتراض  

  نمره باحروف  باحروف نمره


