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 دبیرستان: کالس: نام و نام خانوادگی:

 ها هستند؟به ترتیب، معنی کدام واژه« دادنپاسخ –ها انسان –نیازی بی -مهیّا کردن »های . واژه1

 کردناجابت –نفوس  –غَنا  –کردن ( راست و ریس2کردن                                                 راست و ریس –نفوس  –غِنا  –کردن ( اجابت1

 کردناجابت –انفس  –غَنا  –کردن ( راست و ریس4                         کردن                    راست و ریس –انفاس  –استغنا  –کردن ( اجابت3

 ؟خوردنمی. در کدام گزینه غلط امالیی به چشم 2

 وسعت جبهۀ حق –ها صفای دل –طالفی شکست  –( بدر و حنین و عاشورا 1

 پیشانی بر خاک بگزاری  –وجدان قاضی  –جلیقۀ نجات  –( باری تعالی 2

 دعای فرج و توصّل -عبّاس بن علی  –جوار رحمت حق  –( خطوط دفاعی 3

 راست و ریس کردن –النّاس اهلل و حقّحقّ –رعب و وحشت  –( طلبۀ گمنام 4

 .......................  جزبه. تمام معانی ارائه شده برای کلمات صحیح است 3

 ( مرداب: تاالب، باتالق، آبگیر 2       نماد                           گاه،( مظهر: جای آشکار شدن، محل ظهور، تجلّی1

 گروهان، گروهی نظامیدو سوم هنگ، ( گُردان: یک4       ( مجلس: محل اجتماع برای گفتگو و مشاوره، جلسه، نشست                  3

که  تر ملوک آن استتر اصدقا آن است که در حال شدّت و نکبت صداقت را مهمل گزارد و غافلو وضیع»عبارت . در 4

              «مواثیق ملک را نغز گرداند تا خصم همچون سباع غالب و ملک مخذول گردد. در اهتمام رعایا نکوشد و عهود و

 وجود دارد؟ غلط امالییچند 

 پنج( 4                                                  چهار( 3                                                      سه( 2                                                      دو( 1

 نوشتۀ .................... است.« اسرارالتّوحید»اثر ...................... و کتاب « شکندریادالن صف». 5

 محمّد بن منوّر –معصومه آباد ( 2ابوسعید ابوالخیر                                                                    –مرتضی آوینی ( 1

 ابوسعید ابوالخیر –معصومه آباد ( 4محمّد بن منوّر                                                                       –مرتضی آوینی ( 3

 گرینۀ ................. جزبهها معانی ارائه شده صحیح است . در همۀ گزینه6

 ( خصم: دشمن / جسارت: گستاخی / مگسل: رها مکن 2( اسرا: دستگیرشدگان / هیئت: دسته / گلشن: گلزار                                   1

 اندازۀ کافی / توسن: اسب سرکش/ کفاف: به مرصاد: کمینگاه( 4                            مذاب: گداختهکننده / فراغ: دوری / فرسا: خسته( طاقت3

 آمده است؟ غلط. معنی چند واژه 7

              (سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی روزگار باستان استاسطوره: »)

ز ردۀ الشخورها( ای انده( )زبر: پایین( )کرکس: پربیانرساندن( )تقریظ: سیاسی به رهبری صدّام( )تاوان: زیان )بعث: حزب

 «زیبایی()وقاحت: (دیدههایی از بدنش آسیبکسی که عضو یا اندامشد( )معلول:آنچه سبب خیر و صالح انسان با)مصلحت:

 یک( 4                                                  دو( 3                                                      سه( 2                                                      چهار( 1

 شود؟دیده می غلط امالیی. در کدام گزینه، 8

 ذخیرۀ عظیم  –خصم میهن  –تجلّی هستی  –( شیوۀ بالغی 2اموات و احیا                    –همّت و صفا  –حقیقت جنگ  –( مسئلۀ ریاضی 1

 غلغله و ازدحام –ترجیح  –انفجار مهیب  –( قالب شعر 4سرور اعظم                   –جسارت و جرئت  –حالل احمر  –( قنداق اسلحه 3

 ؟نداردعبارت، غلط امالیی وجود . در کدام 9

 جا آورد، امّا تقدیر ازلی و غلبۀ حرص در این ورطه افکند.اوایل صحبت او را حالوت زندگانی است و اواخر آن را تلخی مرگ. مرا اجل این( 1

  ر نتواند بود.ای بیشتامن و صحّت، فایدهنیّت و حیات بیصالح و صدقۀ بیوفا و علم بیخرد و دوستی بیمال بی امل وگویند که در قول بی( 2

 من به سخن او التفاتی نکردم، پس سوگندها خورد که مرا خالص ده که مرا با تو هیچ قدری نیست. من بر ستور وی نشستم.( 3

 و اگر توانایی آن داشتمی، هم سالح قدرت در پای عجز ریختن و با او نیاویختن اختیار کردمی.مرا با شیر جنگیدن، وقاهتی شنیع باشد ( 4



 adabiatyari Link:  /id: @arashyariiii@        00و  01/ درس  دهم ادبیات فارسی تستی آزمون
2 

 اند؟ و آن کتاب، اثر کیست؟رهبر معظّم انقالب، بر کدام کتاب تقریظ نوشته. 10

 سپیده کاشانی –ام من زنده( 2سپیده کاشانی                                                                         –خاک آزادگان ( 1

 معصومه آباد –ام من زنده( 4معصومه آباد                                                                           –خاک آزادگان ( 3

 تخلّص کیست؟« کاشانیسپیده ». 11

 زهرا کیا( 4                     سرور اعظم باکوچی              ( 3             سیمین دانشور                     ( 2      معصومه آباد                          ( 1

 وجود دارد؟ « استعاری  فۀاضا»  در کدام یک از ابیات زیر، .12

 ای درشکسته جام ما، ای بردریده دام ما                 روی بر بام ما                                        نام ما، خوش می( ای یوسف خوش1

 جوشی بنه در شور ما، تا مِی شود انگور ما                   ( ای نور ما ای سور ما، ای دولت منصور ما                                               2

 آتش زدی در عود ما، نظّاره کن در دود ما                      ( ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما                                               3

 وز آتش سودای دل، ای وای دل ای وای ما                                                     دهم چه جای دل   ( در گِل بمانده پای دل، جان می4

 وابسته است؟ جملۀ فاقدکدام بیت،  .31

 جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه                                         ( لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید                         1

 ت گویا بود همیشههر ذره کو به وصف                                         ( از تنگی دهانت یک ذره گفته باشد                             2

 بگذار تا دل من بر جا بود همیشه                                        ( جای دل است کویت ز آنجا مران به جورش                 3

 ن مردم رسوا بود همیشهاشکم میا                                           ( تا شاهد جمالت مستور باشد از من                             4

 ........................ جزبهها صحیح هستند گزینه ه به عبارت زیر، همۀتوجّ با .41

 «هر آلودند.یادگار مانده بود به زای چید و شمشیری را که از لیث او زمانی که کار را از دست رفته دید با دوستان دسیسه»

 هسته وجود دارد. ( دو جملۀ2                                           وابسته است.                                     ۀ آغازین متن، جملۀ( جمل1

 ساز وجود دارد.وابسته ( دو پیوند4                                                                وابسته است.                   تن، جملۀپایانی م ( جملۀ3

 بیان شده است.« شیوۀ بالغی»بیت .................. اجزای جمله به  جزبهدر همۀ ابیات . 51

 برون جهبگریز ز غم به سوی شه رو                                                                                        وز خانۀ عافیت ( 1

 را                                                                                        تا هر دو یکی شود که و مهیک رنگ کند شراب ما ( 2

 ماییم کمان و باده چون زهبرخیز و به زه کن آن کمان را                                                                                    ( 3

 گرو نه یک جام ز صد هزار جان به                                                                                       برخیز و قماش ما (4

 کدام گزینه با ابیات زیر تناسب مضمونی دارد؟ .16

 برررره خررررواب آن مرررررداب  حسرررررت نبرررررم  

 دریررررررایم و نیسررررررت برررررراکم از طوفرررررران  
 

 کرررر رام درون دشررررت شررررب خ ترررره اسررررت  

 دریررا همرره عمررر خرروابش آشرر ته اسررت اسررت     
 

 نیستتتتت ایآستتتتودگی هتتتتم وصتتتتل در کتتتته پیداستتتتت (1

 متتتتوج اگتتتتر کشتتتتتی بتتتترآرد تتتتتا بتتتته اوج آفتتتتتاب       (2

 ( متتتتتتتا زنتتتتتتتده بتتتتتتته آنتتتتتتتیم کتتتتتتته آرام نگیتتتتتتتریم 3

 اختیتتتارای کتتتن ز دریتتتا گوشتتته«! صتتتائب»( چتتتون صتتتدف 4

 

 

 

 متتتتتوج ستتتتتر بتتتتته دستتتتتت نزنتتتتتد دریتتتتتا بتتتتته یهتتتتتودهب

 ایتتتتمستتتتودهیتتتا بتتتته قعتتتر انتتتتدر بتتتترد،  متتتا بتتتتر کتتتران آ    

 متتتتتتتوجیم کتتتتتتته آستتتتتتتودگی متتتتتتتا عتتتتتتتدم ماستتتتتتتت

 ز انقتتتتالب متتتتوج آب همآتتتتون گهتتتتر آستتتتوده بتتتتاش     
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 ؟نداردتناسب  هاگزینهم هوم کدام گزینه با سایر  .71

 ( چنتتد ایتتن شتتب و خاموشتتیت وقتتت استتت کتته برخیتتزم      1

 صتتتتد دشتتتتت شتتتتقایق، چشتتتتم در ختتتتون دلتتتتم دارد      (2

 بنتتتتتتتتد از دل پتتتتتتتترآتش   م( برخیتتتتتتتتزم و بگشتتتتتتتتای  3

 ستتتتتتحرخیزان دلتتتتتتواپس خورشتتتتتتیدند   «!ستتتتتتایه»( ای 4

 

 ویتتتتتتن آتتتتتتتش خنتتتتتتدان را بتتتتتتا صتتتتتتبح برانگیتتتتتتزم    

 تتتتتتا ختتتتتود بتتتتته کجتتتتتا آختتتتتر بتتتتتا ختتتتتاک درآمیتتتتتزم 

 را از ستتتتتتینه فتتتتتترو ریتتتتتتزم  ویتتتتتتن ستتتتتتیل گتتتتتتدازان 

 زنتتتتتتتتدان شتتتتتتتتب یلتتتتتتتتدا بگشتتتتتتتتایم و بگریتتتتتتتتزم   

 

 ؟داردنارتباط م هومی « / که بعد از من افروزد از مدفن من مپندار این شعله افسرده گردد»گزینه با بیت  کدام .81

 ( از پتتتتتس متتتتترگ اگتتتتتر بتتتتتر ستتتتتر ختتتتتاکم گتتتتتذری 1

 ( رفتتتتتتتتی و متتتتتتترا بتتتتتتتر ستتتتتتتر آتتتتتتتتش بنشتتتتتتتاندی2

 هنتتتتتوز( بتتتتته وفتتتتتاداری او گشتتتتتت تتتتتتنم ختتتتتاک و    3

 بتتتته ختتتتاک حتتتتافذ اگتتتتر یتتتتار بگتتتتذرد چتتتتون بتتتتاد   ( 4 

 

 زنتتتتتتتان برخیتتتتتتتزمبانتتتتتتتگ پایتتتتتتتت شتتتتتتتنوم نعتتتتتتتره 

 بتتتتتازآی کتتتتته از دستتتتتت تتتتتتو بتتتتتر ختتتتتاک نشستتتتتتم    

 آیتتتتدز کفتتتتن متتتتی  نکهتتتتتی بوی ختتتتوش( دوستتتتتی او 

 ز شتتتتتتتتتتوق در دل آن تنگنتتتتتتتتتتا  کفتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتدرم

 

 ؟نداردعنایی ارتباط م «رسدها به انجام میمشیّت باری تعالی است که از طریق انسان ،تاریخ»کدام گزینه با عبارت  .91

 جتتتتتز تقتتتتتدیر حتتتتتق نیستتتتتت  تقتتتتتدیری بتتتتته  چتتتتتو (1

 ( متتتتتتتتتتترا صتتتتتتتتتتتورتی برنیایتتتتتتتتتتتد ز دستتتتتتتتتتتت  2

 ( نخستتتتتتتتتتتتتت او ارادت بتتتتتتتتتتتتته دل درنهتتتتتتتتتتتتتاد  3

 ارادت او بتتتتتتتر زمتتتتتتتین ببتتتتتتتارد ابتتتتتتتر( نتتتتتتته بتتتتتتتی4

 

 ستتتتتتجتتتتتاری عبتتتتتد زیتتتتتن حتتتتتق تقتتتتتدیر همتتتتتان 

 معلّتتتتتتتتتم ز بتتتتتتتتتاال نبستتتتتتتتتتت  کتتتتتتتتته نقشتتتتتتتتتش   

 نهتتتتتتاد  ستتتتتتر  آستتتتتتتان  بتتتتتتر  بنتتتتتتده  ایتتتتتتن  پتتتتتتس

 ادبتتتتتت  بجنبتتتتتتد  هتتتتتتوا بتتتتتتر  او مشتتتتتتیّتبتتتتتتی  نتتتتتته

 

 ؟ردنداهومی با کدام بیت ارتباط م « کنی.جنگ، حقیقتی است که تا آن را نبینی درکش نمی»عبارت  .02

 شناستتتتتتتتتتتان( مگتتتتتتتتتتتر نشتتتتتتتتتتتنیدی از گیتتتتتتتتتتتتی1

 ( غرقتته در دریتتتای عشتتتقش، حتتتال متتتا دانتتتد کتتته چیستتتت 2

 ( ستتتتتعدی، بتتتتته لتتتتتب دریتتتتتا د ردانتتتتته کجتتتتتا یتتتتتابیت 3

 ( و گتتتتتر حتتتتتدیر کتتتتتنم، تندرستتتتتت را چتتتتته خبتتتتتر   4

 

 کتتتتته باشتتتتتد جنتتتتتگ بتتتتتر نظّتتتتتاره یتماشتتتتتاگر( آستتتتتان

 ایتتن ستتخن، آستتوده بتتر ستتاحل کجتتا دانتتد کتته چیستتتت        

 طلبتتتتتتی کتتتتتتامیمتتتتتتی در کتتتتتتام نهنگتتتتتتان رو، گتتتتتتر 

 رستتتتتیدگان چتتتتتون استتتتتتت کتتتتته انتتتتتدرون جراحتتتتتت 
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                          نیازی )غِنا: سرود و موسیقی( / کردن: آماده و مهیّا کردن / غَنا: توانگری، بیراست و ریس ← 2. گزینۀ 1

 کردن: پذیرفتن، قبول کردن، پاسخ دادن.زنده / اجابتها، موجوداتنَ س، مجازاً انسان معن وس: ج

 : دعای فرج و توسّل3: بر خاک بگذاری/گزینۀ 2: تالفی شکست/گزینۀ 1ها: گزینۀ شکل صحیحِ غلطِ گزینه ← 4. گزینۀ 2

 باشد(گروهان، گروهی نظامی )در اصل به معنی پهلوانان هم می سهگُردان: یک سوم هنگ،  ← 4. گزینۀ 3

 دو واژۀ غلط و شکل صحیح آن: مهمل گزارد: مهمل گذارد / نغز: نقض. ← 1. گزینۀ 4

 ت.اس« محمّد بن منوّر»نوشتۀ « اسرارالتّوحید»و کتاب « مرتضی آوینی»اثر « شکندریادالن صف» ← 3. گزینۀ 5

 فراق: دوری، جدایی )فراغ: آسایش، راحتی( ← 3. گزینۀ 6

          /  رساندن به دیگران ببیندتوجّهی یا آسیبخاطر خطاکاری، بییا آسیبی که شخص به زیانتاوان:  ← 1. گزینۀ 7

 حیایی.رمی، بیشی/ وقاحت: ب زیرزبر: باال، فوق، مقابل  /آمیز دربارۀ کتاب، نوشته و مانند آنها مطلبی ستایشتقریظ: 

 صحیح است.« هالل احمر» ← 3. گزینۀ 8

 وقاهت: وقاحت.: 4گزینۀ  /قدر: غدر : 3گزینۀ  /عمل امل: بیبی: 2: گزینۀ آنشکل صحیحِ واژگان غلط و  ← 1. گزینۀ 9

 ت.اس« معصومه آباد»اند و آن کتاب، اثر تقریظ نوشته« اممن زنده»رهبر معظّم انقالب، بر کتاب  ← 4. گزینۀ 10

 است.« سُرور اعظم باکوچی»تخلّص « سپیده کاشانی» ← 3. گزینۀ 11

 اضافۀ استعاری است. )دل مانند انسانی است که پا دارد(« پای دل»در گزینۀ چهار، ترکیب  ← 4. گزینۀ 12

 جملۀ وابسته داشته باشیم!سازی وجود ندارد تا در گزینۀ یک، هیچ پیوند وابسته ← 1. گزینۀ 13

 شمشیر را به زهر آلودند = جملۀ هسته )پایه( است؛ نه وابسته!!! ← 3. گزینۀ 14

 : به زه کن آن کمان را3: یک رنگ کند شراب ما را/گزینۀ2: بگریز ز غم/گزینۀ1جمالت شیوۀ بالغی:گزینۀ←4. گزینۀ 15

بی / طلم هوم صورت سؤال و گزینۀ سه: تحرّک و پویایی در مسیر زندگی و دوری از سستی و راحت ← 3. گزینۀ 16

 گیری:آسایش آدم در گوشه4است/گزینۀازجهان فارغ:عاشق2قراری در هجر و وصل/گزینۀ:بی1ها:گزینۀسایرگزینهم هوم

 رپاخاستن.نشدن و بکردن و تسلیمم هوم گزینۀ دو: روییدن گل از خون مبارزان / م هوم سایر ابیات: قیام ← 2. گزینۀ 17

 م هوم گزینۀ دو: درخواست لطف و عنایت از معشوق / م هوم سایر ابیات: جاودانگی عشق و پایداری عاشق ← 2. گزینۀ 18

 : تقدیرگرایی / م هوم گزینۀ سه: توفیق، کشش و عنایت الهی.4و  2و  1م هوم صورت سؤال و گزینۀ  ← 3. گزینۀ 19

کند توان رسید / م هوم سایر ابیات: کسی جنگ را درک میم هوم گزینۀ سه: بدون تالش به چیزی نمی ← 3. گزینۀ 20

 کند که حقیقت ماجرا چیست( تواند درککه آن را تجربه کرده باشد ) در واقع به نوعی فقط محرم می

 

 پاسخ تشریحی آزمون


