
  بارم  غیر اختیاری        ســــــــــــــواالت                                                                               ردیف

  قلمرو زبانی  الف 

  معنی لغات نوشته شده را بنویسید. – ۱

  و متواضع هستند.  بی تکلفهمان بچه های  –ب              سپرد.که گر آسمان را بباید  –الف 

  آن مست شده از غرور،مط زین ن –کردند .                ت عداوت آهنگ کید و  –پ 

  در گروه کلمات زیر غلط ها را تصحیح کنید. – ۲

فراغ و دوری  -خذالن و درماندگی   –سبا و باد بهاری  –قارب و کتف  –لئیمی و پستی  –غبطه و حسرت  –زایع و تباه 

  تالفی وجبران –

  دارد؟ندر کدام گزینه برای یک متمم دو حرف اضافه وجود  –۳ 

به آورد با او  –همیشه به جنگ اندرون نامدار                    پ  –بگیرو به گیسوی او بر بدوز              ب  –الف 

  بسنده نبود

  باشد.»  + هسته + مضاف الیه پرسشی صفت «  یک گروه اسمی بنویسید که با الگوی  – ۴

  را در جمالت زیر مشخص کنید.» واو « نوع    – ۵

  . زنگ نقاشی دلخواه و روان بود.وقت بود و زنگ نقاشی ما بود  اول           

  واژه هایی که دو تلفظی نیستند را بنویسید. – ۶

  جاودان –یاران  –پادشاه  –بهاران  –یادگار  –پاسبان  

  بنویسید. نقش دستوری را در ضمایر و واژه های مشخص شده  – ۷

  جان کندن منشهادت    تجلی هستی است  مام آرمان یرانیمن ا

  مشخص کنید .   هم  آن را  جمله مستقل مرکب است . جمله ی پیرو  و پایه، در گزینه های زیر کدامیک  - ۸

  و نیست باکم از طوفان دریایم  –مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم                          ب  –الف 

 

 

۱  

  

  

۱  

  

۲۵/۰  

  

۷۵/۰  

۵/۰  

  

۵/۰  

  

۷۵/۰  

  

۷۵/۰  

  قلمرو ادبی  ب 

  (  استعاره ، حس آمیزی ، ایهام ، حسن تعلیل ) را انتخاب کرده و بنویسید.  برای گزینه های زیر یکی از آرایه های -  ۹

                .صداقت  ، شیرین ترین لبخند بر لبان اراده ی توست  –الف 

  ذردبادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگ –ب  

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید –پ  

  سرو را دانی چرا آزاد می گویند خلق / زانکه دامان تعلق زین چمن بر چیده است –ت 

حیات تن ها بود و در قران ،در آب « کلمات سجع را در جمالت روبرو بنویسید.                                             –  ۱۰

  »حیات جان ها بود، 
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۵/۰  

۲۵/۰  

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوي   سواالت امتحان درس :

  مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  1399خرداد 

دبیرستان دخترانه امام  :آموزشگاه نام 

  حسین (ع) دوره دوم واحد یک

تاریخ امتحان :   تجربیرشته تحصیلی:   دهم: تحصیلی پایه  دوم :  امتحانی نوبت

24/3/99  

  صبح 9 ساعت شروع :

  90مدت امتحان:   3تعدادصفحات :   تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام خانوادگی :  نام و

    قیقهد



تو عیبی تو بدانی ، همه  غیبیهمه « بین کلمات مشخص شده چه آرایه ای وجود دارد؟                                  – ۱۱

  یبپوش

  را به ترتیب بنویسید.»     اتاق آبی   و     قابوس نامه     «    پدید آورندگان آثار    -  ۱۲ 

ناصر خسرو    ،   ی کدام کتاب  جزو ادبیات تعلیمی است آن را بنویسید.        (   شاهنامه   ،   سفرنامه  – ۱۳

  گلستان    )

  

دو بیت بعد از بیت مقابل را بنویسید .     تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم    /   بعد از تو روا باشد رفتن به  – ۱۴

  گلستانها  

                           ۱ -      /      .............................................................

........................................................................  

                            ۲ - ...............................................      /       .............

......................................................................  

۵/۰  

۲۵/۰  

  

  

۷۵/۰  

۷۵/۰  

                                   قلمرو فکری   پ 

  معنی کنید :  

     بشد تیز رهام با خود و گبر – ۱۵

  خواست کزان ورطه قدم درکشد  –  ۱۶

  بر تیر جورتان زتحمل سپر کنیم                                                      – ۱۷

  بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی. – ۱۸ 

            چون بر رقعه من اطالع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست. – ۱۹

  اسخ دهید.به سواالت زیر پ 

و » حکومت دارد.، در معرکه قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است « چه مفهوم مشترکی بین عبارت  -۲۰

  آیه ی شریفه ی 

  وجود دارد؟» بذکرهللا تطمئن القلوب  اال« 

  چرا رستم پیاده به جنگ اشکبوس رفت؟ – ۲۱ 

  مشخص شده چیست؟   های  منظور از قسمت – ۲۲

حرفی به کارش در بیرنگ اسب  –ب          »مشو باز جایخروشید کای مرد رزم آزمای   /    هماوردت آمد «   -الف 

  بود.

     »جز از جام توحید هرگز ننوشم  /  زنی گر به تیغ ستم گردن من «مفهوم کلی بیت مقابل چیست ؟                – ۲۳

رستم دلیل شکست »  تهمتن بر آشفت و با توس گفت  /  که رهام را جام باده است جفت « با توجه به بیت  – ۲۴

  رهام را چه می داند؟

  

  

۵/۰  

۵/۰  

۵/۰  

۷۵/۰  

۷۵/۰  

  

۱  

  

۵/۰  

۱  

  

۵/۰  

۵/۰  

          

  ( از اول کتاب تا رستم و اشکبوس ) اختیاری  سواالت گروه الف    >>>    

  میراب  –نادره :                 ب  –الف                             ۵/۰معنی لغات مقابل را بنویسید .    – ۲۵

  و فرودحضیض   -مهنت و اندوه           -مصادره و تاوان                         ۲۵/۰امالی کدام کلمه غلط است بنویسید.   – ۲۶

  ۵/۰در گزینه ها ،   معنی کلمه ی مشخص شده را بنویسید. – ۲۷

و بیداد نمی توان حق را از مردم داد با  –سخن آرایی داده است.                                           ب  دادسعدی به راستی  –الف  

  سلب کرد.



  ۵/۰    ت بالغی نوشته شده است ؟کدام گزینه به صور – ۲۸

  .مرا مادرم نام مرگ تو کرد –بر آهیخت رهام گرز گران                       ب  –الف  

در کلمه ی مشخص شده چه آرایه ای وجود »   / کارام درون دشت شب خفته استمرداب حسرت نبرم به خواب آن «  در بیت   – ۲۹

  ۰/ ۵   دارد؟

  ۵/۰      تاریخ ....................  یک ملت.حماسه در اصطالح ادبی ، روایتی است داستانی از  – ۳۰

  ۷۵/۰  . را بنویسید» حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست «  معنی  – ۳۱

   ۵/۰برداشت نمی شود..» معلم دور نبود . صورتک نداشت. آدمی افتاده بود و رنگ را نگارین می ریخت «  کدام مفهوم از عبارت  – ۳۲

  ریایی معلمبی  –هنرمندی معلم            ت  –تواضع معلم         پ  –پشتکار معلم         ب  –لف ا

  

  )سواالت گروه   ب     >>>>>  اختیاری ( از درس گرد آفرید تا آخر کتاب درسی

  سفاهت –ادبار                  ب  –الف                          ۵/۰معنی لغت های مقابل را بنویسید .   – ۲۵

  -معلوف و خو گرفته      -حاذق و ماهر        ۲۵/۰الیی غلط است آن را تصحیح کنید.   یکی از گروه کلمات مقابل از نظر ام – ۲۶

  غایی و نهایی

  ۵/۰ کدام گزینه یک ترکیب وصفی نیست ؟  – ۲۷

  دنیای مرده   -زمانه ی سقوط                ت  –برترین مردم               پ  –شمشیری پوالدین              ب  –الف 

  ۲۵/۰. بنویسید»   هم آوا    «   برای واژه ی غذا یک واژه ی   – ۲۸

  ۵/۰  را بنویسید. »   کمیتش لنگ بود  «   مفهوم کنایه ای  – ۲۹

  ۲۵/۰چه آرایه ای موجود است؟   بین کلمات مشخص شده – ۳۰

  » ی نشیند.    مهدی مروی شن ها به انتظار  مریمآن را می نویسد / و علی دریا متنی نیلگون است / که «                              

  ۲۵/۰  کیست ؟ » سمفونی پنجم جنوب   «  نویسنده ی کتاب  – ۳۱

    ۱ را بنویسید. »   باره بگشاد گرد آفرید  /   تن خسته و بسته بر دژ کشید  ر د« معنی بیت  – ۳۲

  ۵/۰را بنویسید.  » خورد گاو نادان ز پهلوی خویش« مفهوم ضرب المثل  – ۳۳

  

  تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد.   بودن با شما برایم گرانقدر بود .

  طاهرنیا

  


