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 «باسمه تعالی»

                                ( پایه دهم 1) فارسیآزمون                      اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی   نام ونام خانوادگی:                                                

 2/3/96تاریخ امتحان:                            اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار               طراح سؤال:   ریوندی                                 

 دقیقه                                            80مدت امتحان:                            دبیرستان غیرانتفاعی هوشمند عالمه                                                            3تعداد صفحات:  

 شرق ورغب عالمی زری نگین این زبان           خود جهان دیگری باشد جهان افرسی

 بارم نمره(  7الف( قلمرو زبانی ) 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی واژه 1

 اظهار لطفو مهربانی کردن،نرمی کردنمهربانی،: تلطّفب(                                :صدا و غوغا،آواز مهیبهرا الف(

 سرزمین: خطّهت(                             :ترسناک ،وحشت آور موحش پ(

1 

 5/0 /بقیه،باقیجاودانگی ،پایداری :یک مترادف و یک هم خانواده بنویسید بقا   برای کلمه 2

 های نادرست را مشخص کنید؛ درست آنها را بنویسید )فقط چهار واژه انتخاب شود( در متن زیر واژه 3

 استبرخ / م/متالطور /سطت وقاح

1 

 ها را انتخاب کنید.  امالی درست واژه 4

 (کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را)قیاسشالف( از ............. خنده آمد خلق را                     

 ( ب( چون تن به گناه و ............ بیاالید، به قرآن پاک گردد . )زلّت

5/0 

 در گروه کلمات زیر غلط های امالیی را بیابید و اصالح کنید .) فقط دو واژه انتخاب شود ( 5

 ت بی خردی و سفاه –کنکره لم کردن ع

5./ 

 درست با نادرست بودن عبارت های زیر را معلوم کنید   6

 ( نادرست 2الف( گاهی در برخی واژگان مصوت))ی (( به مصوت )) ا (( تبدیل می شود، به این تغییر مُمال گفته می شود.     

   ( نادرست 2                                                                                          ب( رابطه معنایی گبر و ترگ ترادف است           

5/0 

 با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید  7

/  ای   کرده اید مقاومت پیشهتو را جنوب نامیدم /  ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید / ای ماهی دریا که 

 دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید / ای روزهای عاشورا

 اضافی الف( نوع ترکیب )) دفترهای شعر (( وصفی است یا اضافی ؟

 روز ب( هسته گروه اسمی را در بخش پایانی شعر مشخص کنید .

 پیشه-صیادی ج( یک واژه مشتق در شعر فوق بیابید و بنویسید .

   دوم شخص جمع ماضی نقلیمشخص شده را تعیین  کنید.زمان و نوع فعل  د (

1 

 نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. 8

 )منادا/مفعول(را در تملک داری و خود از آن بی خبر بوده ای!  خدا! تو ، ناتانائیل

5/0 

 بیت زیر را پس از مرتب سازی اجزای کالم ، به نثر ساده برگردانید 9

   )پرواز کرد(برآورد پرعقاب دالور  ،  برفتند از آن جای شیران نر

5./ 

 

10 

 

 کدام واژه از نظر ساختمان با بقیه متفاوت است؟ 

 ب( خورجینک                   

 

5/0 

 عبارت های زیر را کامل کنید  11

 دانشجو-دانش نامه-دانش آموزمرکب    بسازید .  -الف(از ترکیب)) .............+ ـِ ش +.............(( یک واژه مشتق

5 ./ 



 ب( برای نمودار داده شده یک گروه اسمی بسازید .    

 گروه اسمی                                                                                                                 

 وابسته         وابسته          هسته                                                                                                  

 اسم  صفت اشاره   صفت عالی                                                                                                     

  شعر          زیباترین        این                                                                                                      

  نمره( 5ب( قلمرو ادبی ) 

 با توجه به بیت زیر به سوال ها پاسخ دهید . 12

 کنون رود خلق است دریای جوشان                                                   همه خوشة خشم شد خرمن من

 :مشبه بهرودخلق:مشبه/آن را معلوم کنید . الف(یک تشبیه در این بیت بیابید . مشبّه و مشبّه به  

75./ 

 در بیت زیر کنایه را مشخص کنید؛ مفهوم کنایه را بنویسید. 13

  : کنایه از شکست دادن و کشتنسر هم نبرد اندرآرد به گرد

5/0 

 مورد( 2شود؟ ) هایی دیده می در عبارت زیر چه آرایه 14

. چمنزارها غرق شبنم ه و تشخیص()کنای. ستاره ها یک یک ، رنگ می باختند)تشخیص(در انتظار سپیده دم می لرزید

  )مبالغه و استعاره(بودند

5/0 

 ای وجود دارد؟ در مصراع دوم بیت زیر چه آرایه 15

 )مبالغه/مجاز/ واج آرایی( یک مورد کافی استهمی گرد رزم اندر آمد به ابر

25/0 

  )تام(جناس را در بیت زیر بیابید و نوع آن را مشخص کنید 16

 روا با تو یاد هیچ کس ، نبودروا                                                                  ای خدا ای فضل تو حاجت

5/0 

 بیابید و مقصود آن  را  بنویسید . در بیت زیر یک استعاره  17

 شما نیز بگذرد =قدرت و حکومتکاروانناچار ،  گذشت              =مردمکاروان ، بسی=دنیاکاروان سرایزین 

5/0 

 شعر حفظی             18
 های زیر را کامل کنید. بیت

 (ایران(         دگر باره ........ ، پر آوازه شد)کشور/آزمونچو  هنگامة ............ تازه شد)دشمنی/     -1

 که اینان ز آب و گل دیگرند                                  ......................................................     -2

         نگهبان دین، حافظ کشورند-بخدنگی گران بر دل دشمن اند           -فال

                          بود نگهبانبود                                     هم او مر شما را  یزدانشما را چو باور به   -3

 باز این چه عزا و چه نوحه و چه ماتم است         این چه شورش است که در خلق عالم استباز  -4

2 

  نمره( 8پ (قلمرو فکری )  

 ها و اشعار زیر را به نثر روان امروزی بنویسید.  معنی و مفهوم هر یک از عبارت 19

  ردهرکه منصف باشد نیاز به قاضی ندا=خویشتن بدهد از داور مستغنی باشدالف( هرکه داد از 

  در میدان قلب رزمندگان  آرامشی برخاسته از ایمان حاکم است=ب مجاهدان آرامش حاصل ایمان است ب(در معرکة قلو 

  شعر شپید یا زالل من خجالت زده است =ج(شعر سپید من رو سیاه ماند 

  من با شهادت زندگی جاودان می یابم =د( تجلّی هستی است جان کندن من   

  تو نظم را در مرکز سپاه حفظ کن تا من اکنون پیاده کارزار کنم =من اکنون پیاده کنم کارزار /ار ا به آیین بده( توقلب سپه ر  

 = یاقوت ها را باز کرد و پیش شر گذاشتپیش آن ریگ آبدار نهاد /و(حالی آن لعل آبدار گشاد    

3 

 قهرمانیکدام ویژگی حماسه در بیت زیر دیده می شود ؟  20

 )) بدو گفت رستم که تیر و کمان               ببین تا هم اکنون سرآری زمان ((

25/0 

  از ماست که بر ماست/هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنیدر بیت زیر مفهوم مصراع دوم چیست؟ 21

 «خورد گاو نادان ز پهلوی خویش »نباشی بس ایمن به بازوی خویش         

5/0 



  باشدو رو و ریا کار م در عبارت زیر نویسنده بر چه نکته اخالقی را تأکید دارد؟ 22

 به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم نمای جوفروش نباشی .

5/0 

 در سروده زیر : 23

 شن ها/ به انتظار مهدی می نشیند/ وگل هایی را می چیند/ که از انگشتان شهیدان می رویند (( )) و مریم هر شب ، روی 

  شهادت شهیدان زمینه ساز ظهور منجی است پیام نهایی دو مصراع پایانی چیست ؟

5/0 

 یاقوت / استعاره از خیر ؟در بیت زیر مقصود از گوهر اول و دوم چیست 24
 )) آمد ، آورد پیش خیر فراز                   گفت گوهر به گوهر آمد باز((

5/0 

 نه در چیزی که بدان نگاه می کنیدر نگاه تو باشد و  «عظمت»ای کاش  فهم و درک خود را از عبارت زیر بنویسید. 25

  در روح و درون خود به وجود آوری می بینی که در اطراف خود ظمت راعبکوش بزرگی و
 

5/0 

خود نبیند، با تو معاملت نکند! ای دوست درمان کار خود کن و اگر معاملت می کنی ، باحق کن که تاخلق سود »این عبارت  26

با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی « هر کس که روی از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت.

 دارد؟ 

 ( خدمت حق کن به هر مقامی که باشی               خدمت مخلوق افتخار نداردج

25/0 

  هرکسی شایسته دوستی نیست مولوی در بیت زیر آدمی را از چه چیزی بر حذر می دارد؟ 27

 به هر دستی نشاید داد دستچون بسی ابلیس آدم روی هست                          پس 
   

5/0 

  مردم/حاکمان ستمگر چیست ؟« چوپان گرگ طبع»و « رمه»در بیت زیر مقصود شاعر از  28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   این گرگی شبان شما نیز بگذرد                                                                                                  چوپان گرگ طبعسپرده به  رمهای تو 
  

5/0 

 با توجه به ابیات پاسخ دهید .  29

 کآرام درون دشت شب خفته است                         مرداب حسرت نبرم به خواب آن 

 همه عمر خوابش آشفته است دریاکم از طوفان                              دریایم و نیست با

  انسان های راکد و ساکن/ انسان های پویا و ساعینماد از چه کسانی هستند ؟« دریا»و « مرداب»الف( واژگان 

5/0 

 ( ....و غناییآید؟ )حماسی، نمایشی،  های زیر جزء کدام نوع ادبی به شمار می هر یک از ابیات و عبارت 30

  پایداری =الف( من آزاده از خاک آزادگانم                            گل صَبر می پرود دامن من 

 تعلیمی =ب( کار پاکان را قیاس از خود مگیر                      گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر  
  

5/0 

 20 موفق باشید                                   جمع بارم  

 



 «باسمه تعالی»

                                ( پایه دهم 1) فارسیآزمون                      اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی   نام ونام خانوادگی:                                                

 2/3/96تاریخ امتحان:                            اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار               ریوندی                                 طراح سؤال:   

 دقیقه                                            80مدت امتحان:                            دبیرستان غیرانتفاعی هوشمند عالمه                                                            3تعداد صفحات:  

 شرق ورغب عالمی زری نگین این زبان           خود جهان دیگری باشد جهان افرسی

 بارم نمره(  7الف( قلمرو زبانی ) 

 های مشخص شده را بنویسید. معنی واژه 1

 ب( تلطّف=                               پ( موحش=                           ت( خطّه=                       الف( هرا=         

1 

 5/0 مترادف ............. هم خانواده .....................  بقا = 2

 1 های نادرست : واژه 3

 ها را انتخاب کنید.  امالی درست واژه 4

 الف(.....................                                       ب( ...................................... 

  

5/0 

5 ....................................    /    ........................ 

  

5./ 

 5/0 .....................................................ب(                        الف( ........................                    6

 .........................الف(............             ب(................               ج(......................                       د ( 7

  

1 

 5/0 ناتانائیل...................                                   خدا ............................  8

9 .................................................................................................. 5./ 

10 .................. 

  

5/0 

 الف( )) .............+ ـِ ش +.............((                                    ب(                  گروه اسمی 11

 وابسته         وابسته          هسته                                                                                                  

 صفت اشاره   صفت عالی       اسم                                                                                                

   

5 ./ 

  نمره( 5ب( قلمرو ادبی ) 

 /.75 و.........................................الف( .............................../..............................  12

13 ........................................../................................................ 

  

5/0 

14 .................................................../......................................... 
  

5/0 

15 ............................. 25/0 

 5/0 ................ / نوع جناس: ......................کلمات جناس:  16

17 ........................................../............................ 5/0 

 شعر حفظی             18
 های زیر را کامل کنید. بیت

2 



 )دشمنی/آزمون(  )کشور/ایران(     -1

 نگهبان دین، حافظ کشورند        -خدنگی گران بر دل دشمن اند           ب-الف     -2

 قرآن(                          -یزدان -نگهبان-)سبحان  -3

4- ............................................................ 

  نمره( 8پ (قلمرو فکری )  

 ها و اشعار زیر را به نثر روان امروزی بنویسید.  معنی و مفهوم هر یک از عبارت 19

 ................................................................. الف(

 ب(..................................................................  

 ج(...................................................................  

 ......................... د(..........................................  

 ه(........................................................................................................  

 و(......................................................................................................  
  

3 

20 ................................................. 5/0 

21 ……………………………………… 5/0 

22 ................................................. 5/0 

23 ……………………………………… 5/0 

 5/0 گوهر دوم: .............................گوهر اول: ........................................          24

25 ...................................................... 5/0 

26 ................................................. 5/0 

27  ............................................... 
  

5/0 

 ..................................چوپان گرگ طبع......................................رمه  28
                     

5/0 

 5/0 «............................. دریا«.....................  »مرداب»الف(  29

  ب( ..........................................     الف(...............................               30
  

5/0 

 20 موفق باشید                                   جمع بارم  



 

 




