
پرسش های چهار گزینه ای درس دهم

نشده است؟به کدام واقعه اشاره « آرشی دیگر » در درس -1
جنگ ایران و عراق( آزادی خرمشهر                                                      ب( الف
کشته شدن سیاوش(  جنگ رستم و اسفندیار                                             د( ج

نادرست است؟مفهوم کدام گزینه، -2
(   به شهادت رسید :                                    ) در دهان تانک ها افتاد( الف
(وطنمان اِشغال می شود:                                ) خانه هامان تنگ خواهد شد( ب
(جنگ، قابل پیش بینی بود ) جنگ، جنگی فوق باور بود                                 ( ج
(ناممان بی ارزش و اعتبار خواهد شد:   ) ناممان در دفتر تاریخ، کوچک و کم رنگ خواهد شد( د

..............همۀ گزینه ها، از شعر های حماسی هستند، جز گزینۀ -3
کُنام پلنگان و شیران شوددریغ است ایران که ویران شود (  الف
بر کمانش تیر آرش را نمی دیدنددر نگاهش خشم و آتش را نمی دیدند ( ب
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست زی تیر نگه کرد و پَر خویش در آن دید ( ج
تانک های شومتان را در کمینم من حسین کوچک ایران زمینم  ( د



در بیت زیر چه آرایه هایی  به کار رفته است ؟-4
«چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است عشق با دشوار ورزیدن خوش است »

تلمیح ، تشبیه (جناس ، تشبیه                د(تضاد ، تلمیح                    ج( بتشخیص، تشبیه( الف

ندارد؟وجود « تلمیح » در کدام گزینه، -5
که نگین پادشاهی دهد از کرم، گدا رابرو ای گدای مسکین، در خانه علی زن ( الف
چه پیام ها سپردم، همه سوز دل صبا راه امید آن که شاید برسد به خاک پایت  ب( ب
متحیّرم چه نامم شه مُلک الفتی را نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت(ج
که عَلم کند به عالم، شهدای کربال را به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب (د

؟در کدام گزینه آمده است« از کمند آرزوها رَست » مضارع اخباری سوم شخص مفرد از فعل عبارت -6
می روید( می رسد                                                                  ب( الف
می رهد(  می رست                                                                  د(  ج

نمی شود؟کدام گزینه از مفهوم عبارت زیر، دریافت -7
.نه مرد به عمل، بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل، به مرد، بزرگ و شریف گردد

.عمل، به مرد، بزرگ گردد( ب.                                         بزرگی به عمل است( الف
.بزرگی به عمل نیست( د.                 شریف بودن انسان به عمل شریف نیست( ج



«اسکندر یکی از کاردانان را از عملی شریف، عزل کرد و عملی خسیس به وی داد » در عبارت -8
چند گروه اسمی، وجود دارد؟

هفت( چهار                          د( پنج                                  ج( شش                    ب( الف

در کدام گزینه، اضافۀ تشبیهی به کار رفته است؟-9
.در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند( الف
.را نمی دیدند« آرش » بر کمانش تیر ( ب
.تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند( ج
.من حسین کوچک ایران زمینم( د

در کدام گزینه، مسند، به کار نرفته است؟ -10
خطّ دشمن گیج و سرگردان( الف
.صد هزاران چشم، قاب عکس کودک ما شد(  ب
.این طرف ایرانیان، تنها(  ج
.ماند روی دست های دشت( د



پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای درس دهم

.به سایر وقایع اشاره شده است؛ اما به جنگ رستم و اسفندیار اشاره نشده است( ج-1

.جنگ قابل تصور و پیش بینی نبود( ج-2

.  است« عقاب ناصر خسرو» این بیت حماسی نیست و در داستان ( ج-3

.تلمیح به داستان حضرت ابراهیم و در مصراع دوم تشبیه وجود دارد( د-4

لی ال ال فتی الّا ع» بیت سوم به حدیث . بیت اول به کمک امام علی به نیازمندان اشاره دارد( ب-5
.بیت چهارم، تلمیح به عاشورا و کربال دارد. اشاره دارد« سیف الّا ذوالفقار

.می رهد، سوم شخص مفرد است. است« ره » بن مضارع رَستن ( د-6

.ارزش به شخص است ، نه به شغل و عمل( الف-7

.اسکندر، کاردانان، عمل، عمل، وی، گروه اسمی هستند( ب-8

.ایمان مانند خورشید  است. خورشید ایمان، اضافۀ تشبیهی است( الف-9

.گیج و سر گردان، قاب عکس و تنها مسند هستند(  د-10


