
 5 از 1 صفحه

 

نمره  7قلمرو زبانی:   

 2فارسی    سواالت امتحان درس :

 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399خرداد  

 1امام حسین )ع(  نام آموزشگاه :

 دبیر : عشقی

  نوبت امتحانی  :

 هخرداد ما

 پایه تحصیلی: 

 دهمیاز

 رشته تحصیلی: 

 و ریاضی نسانیا

 : تاریخ امتحان

31/3/99 

 اعت شروع : س

 صبح 9

  80مدت امتحان:     5 تعدادصفحات : تعداد سواالت: شماره صندلی :  نام ونام خانوادگی : 

 
 الف  نمره (  5/1)  سواالت معنای واژه 

5/0 

 جلوی آن درست نوشته شده است؟، معادل معنایی کدام واژه 

 هزار هزار درم به غزنین به مستحقان و درویشان دهند.یر »مثال داد: فرمان داد« تا ماالف( 

 .ب( گرازان به تگ »ایستاد: آمد«

1 

1 

 معنی واژه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویسید.

 گلوله های توپ روس باز شد. صفیرالف( سپیده فردای گنجه با نهیب و 

 کند.با حضرت عزّت چندین ناز می   مذلّتب( خاک در کمال 

 کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بقچه اش. یل قمن  ج(

 صیادان متواتر.  اختلف( در وی شکاری بسیار و  د

2 

 ب نمره (  5/1)  سواالت امال 

25/0 
 با توجه به معنی گزینه ها، املی کدام واژه نادرست است؟ 

 مناصحت: اندرز دادن الف( بیرق: پرچم   ب( احمال: سستی     ج( خوالیگر: آشپز   د( 
3 

5/0 

 املی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.

 بی شاعبه( ایمان وصل بود. - الف( هر عصب و فکر به منبع )بی شائبه

 رشهه ای( ازیم توست.  – ب( جز تو که فرات )رشحه ای 

4 

75/0 

 واژگان نادرست را اصلح کنید.

 دیوار مهرابش آمد به گوش الف( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش / ز 

 ب( برآن گرزه گاو سر دست برد / بزد بر سرش ترگ و بشکست خورد 

 ج( سلیمان از نان خشک و نمک آنچه داشت، در پیش او نهاد و بر سبیل اعتزار این بر زبان می راند. 

5 

 ج نمره (  4)  سواالت دستور و واژه شناسی 



 5 از 2 صفحه

 

5/0 
 بنویسید.رابطه بین کلمات زیر را 

 الف( الحاح و پافشاری:                       ب( آالله و الله:
6 

 

 

25/0 

25/0 

5/0 

25/0 

 متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. 

زایل شد.  و تب تمامیداده آید که علت  رتم و در این دو سه روز، باس»گفت: بونصر را بگوی که امروز دُر

سلمت امیر و   ر خدای را ب کردو سجده شکر  دمن بازگشتم و این چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد ش 

 « نامه نبشته آمد.

 »را« در جمله »بونصر را بگوی« چه نوع »رایی« است؟الف( نوع 

 ب( کدام جمله در این نوشته به صورت مجهول بکار رفته است؟

 »تمامی « در عبارت باال چیست؟ نقش واژه های »شاد« و ج( 

 د( زمان فعل »بگفتم« چیست؟ 

7 

25/0 
در سروده »اگر فکر و حواسم این جهانی است / بهره ای واالتر از بهر من نیست« کدام عبارت جمله وابسته  

 یا پیرو است؟ 
8 

5/0 

 هر یک از واژه های مشخص شده زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه است؟ 

 گلوله های آتشین ساختند. سپرالف( مردم سینه ها را 

 / که بر گوی تا از که دیدی ستم؟  دژمب( بدو گفت مهتر به روی 

9 

25/0 

 در عبارت زیر یک نقش تبعی »بدل« پیدا کنید.

گ امید« مشغول تمرین حلقه زدن با بال های بسته بود، اندیشه ای  زریک روز صبح، وقتی با آموزگارش »ب

 خاطرش گذشت.در 

10 

5/0 

 باتوجه به فعل داده شده، جدول زیر را کامل کنید.

 صفت فاعلی  صفت لیاقت فعل

   می رود 
 

11 

5/0 

 نقش واژه »دایی جان« را در دو جمله زیر بررسی کنید.

گال و کارهای دیگر فرنگی مآبان، مرا در فکرم  نرد و چالف( علقه دایی جان در واکس کفش و کا

 تقویت کرد.

 ین مرد عینکی بود. ل ایی جان، میرزا غلمرضا که در تجدد افراط داشت، اودب( 

12 

25/0 

 در همه گزینه ها به جز گزینه ......... قید بکار رفته است. 

 ( چو لشکر گرد بر گردش گرفتند / چو کشتی، بادپا در رود افکند الف

 دریای بی پایاب، آسانب( چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار / از آن 

13 



 5 از 3 صفحه

 

 ج( اگر یک لحظه امشب دیر جنبد / سپیده دم جهان در خون نشیند

 د( چه اندیشید آن دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد 

نمره  25/4قلمرو ادبی:    

سواالت دانش های ادبی  –ب    

 14 رود.قالب چهارپاره برای طرح مضامین ........ و سیاسی بکار می   25/0

1 

در هر یک از نمونه های گروه »الف« کدام یک از آرایه های گروه »ب« وجود دارد؟ )توجه: در گروه »ب«  

 یک آرایه اضافه است.(

 ب الف 

 حسن تعلیل  الف( هر نفسی را دو نعمت است / دم فرو دادن و برآمدنش 

 حس آمیزی  شت بد نکنوشت / که جز تخم نیکی، سپه دب( یکی محضر اکنون ببای

 تضاد شت ژاله گل نو دمیده می آید دا کاروان الله به باغ / به بج( بهار آمده 

 تشبیه ای کعبه به داغ ماتمت نیلی بپوش / وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش 

 مراعات نظیر  
 

15 

5/0 

 عبارت های زیر کنایه از چیست؟

 شدن: الف( بور 

 ب( سراچه ذهنم آماس می کرد.

16 

25/0 

 در کدام بیت آرایه ی متناقض نما دیده می شود؟ 

 الف( کی شود این روان من ساکن / این چنین ساکن روان که منم

 ب( بگویم تا بداند دشمن و دوست / که من مستی و مستوری ندانم 

17 

5/0 
 ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟ به دو مورد اشاره کنید.در سروده زیر بهره گیری از کدام آرایه های  

 18 مگو سوخت جان من از قرط عشق / خموشی است هان، اولین شرط عشق  

 19 وضه خلد« کیست؟ رنویسنده » 25/0

5/1 

 در جاهای خالی مصرع های مناسب بنویسید. »حفظ شعر«

 به یزدان که بدتر ز اهریمن است                 ....................................................     

 ....................................................                  مرا اوج عزت در افلک توست                 

 ....................................................          م آمد      ادخواستم از رنجش دوری بگویم، ی

       نمره ( 5قلمرو فکری )  -د

20 



 5 از 4 صفحه

 

 21 به نشاط قلم درنهاد«. عبارت مشخص شده به چه معناست؟  یفرکادبی»آن مرد بزرگ و  25/0

 22 چه موضوعی اشاره دارد؟ در بیت »بیا با گل الله بیعت کنیم / که آالله ها را حمایت کنیم« شاعر به  5/0

25/0 
ای  چه صحنه  شاعر در بیت »ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت / دوچندان می شکفت و برگ می کرد«

 23 از نبرد را وصف می کند؟ 

5/0 
به اعتقاد موالنا، چه   درافتی دریغ آن باشد«و ی و مگو دریغ دریغ / به دام دیر ن مگمباتوجه به بیت »برای 

 24 چیزی مایه دریغ و افسوس است؟ 

5/0 
 بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟

 به دانه انسانت این گمان باشد  چرادر زمین که نرست /  فتکدام دانه فرو ر
25 

5/0 

 کدام عبارت از بیت »برداشته دل ز کار او بخت / درماند پدر به کار او سخت« دریافت می شود؟ 

 پدر مجنون به او سخت گیری می کرد        ب( بخت و اقبال از مجنون دور شده بود الف( 

 ج( مجنون دل به کار کردن نمی داد                   د( پدر مجنون از کارهای او درشگفت بود

26 

نمره 5/2سواالت معنی روان نظم و نثر:   

 

25/0 

25/0 

5/0 

5/0 

75/0 

 عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.معنی ابیات و  

 یده نام تر گشت.نالف( هر روز خ

 ب( غروب آفتاب خویشتن دید.

 ج( به شتر افسار گسیخته می مانی.

 د( اشتر طلبید و محمل آراست.

 هـ( قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت در بایست نیست

27 

( 2)از درس های حضوری فارسی نمره(  4گروه الف )   

 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

 ابیات زیر را معنی کنید.

 بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ /

 ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله کردند باز از هر دو سو وچ

 از جای چو مار حلقه برجست / در حلقه زلف کعبه زد دست 

 لرزان ز جای / بدرید و بسپرد محضر به پایخروشید و برجست 

 

1 

2 

3 

4 

 5 منظور از »آینه« در عبارت »شما در آینه نقش های بوقلمون ببینید« چیست؟ 5/0



 5 از 5 صفحه

 

 

5/0 

 باتوجه به بیت، شخصیت »عباس میرزا« را تحلیل کنید.

 چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش 

 

6 

( 2درس های مجازی فارسی نمره( )از  4گروه ب )   

5/0 
 این بخش از سروده گوته بیانگر چه دیدگاهی است؟ 

 »و تو شکر خدا کن به هنگام رنج / و شکر او کن به وقت رستن از رنج« 
1 

5/0 
 مفهوم استعاری کلمات مشخص شده را بنویسید/ 

 نمی بینی مرا ه  ستاره هارا ندیده ای /  آفتابگریه کنی اگر / که 
2 

1 

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

 الف( گرم و سرد روزگار دیدن

 ب( دندان به دندان خاییدن 

3 

5/0 
باتوجه به بند »ممکن از ناممکن پرسید: خانه ات کجاست؟ پاسخ می آید: در رویای یک ناتوان« ویژگی مهم  

 انسان توانمند چیست؟ 
4 

 

5/0 

5/0 

 معنی ابیات زیر را بنویسید.

 ت یابند عیقو مجالواال طاعنان 

 پدرم دریادل بود و در التی کار شاهان را می کرد.

5 

 6 صدا با حلق اسماعیل« کیست؟  نام پدیدآورنده کتاب »هم  5/0

«  تیبا آرزوی موفق»  


