
 باسمه تعالی

 بارم  سئوال                                                                  ردیف 

    ( نمره5/7قلمرو زبانی )                                                     

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید 1

 اش بدبختی می بالید                               تکیده از چهره  -الف

 ای سربرهنه می گذشت جولقی -ب 

 از ما سی دینار مغربی می خواست                          مکاری -ج

 رسته بود مخمصهمعلم از  -د

 کرد                                   ویلهچو رعد خروشان یکی  -ه

  بدگهر وی را به می و معشوق کشیدند عنودان -ی

5/1 

 امالیی(غلط های امالیی را پیدا کرده و صحیح آن را بنویسید )چهار غلط  2

یک روز بر خالف عادت معلوف یک کیف هلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه گل و بطه نقاشی شده بود به 

  مدرسه آورد. همه هیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده است.

 

1 

 امال درست را از داخل کمانک انتخاب کنید 3

وصلت. هم )مهنت، محنت( بود و هم شادی.  بود و هماین قصه عجیب ترین قصه هاست. هم )فرقت، فرغت( 

 خود شگفت بود. ن اندوه و )ترب، طرب( بود در نهایتچون در او چندی

  جهان شد.دوام )ظامن، ضامن(  و عزمت

 

1 

 نقش دستوری ضمایر پیوسته )متصل( را بنویسید 4

 خورش پرورش که جان یابدت زان -الف

  نزدیک آفتاب وفا می فرستمت -ب

 

1 

 در عبارت زیر جمله هسته و جمله وابسته را مشخص کنید 5

  تاریخ مشیت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد.

 

1 

 ذف آن را مشخص کنید؟حذف شده است؟ نوع ح در جمله زیر کدام قسمت آن 6

  دان و امید را در نومیدی.نومیدی را در امید بسته 

1 

 در بیت زیر را توضیح دهید "را"ع کاربرد کلمه  انوا 7

  راتا بیابد نطق مرغ خویش                                 را هدیه ها می داد هر درویش 

 

1 

  ( نمره4قلمرو ادبی )                                                       

  مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه  (1) فارسی  سواالت امتحان درس :
 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                           

 1011خرداد 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( :آموزشگاه نام 

 صبح 11ساعت شروع : 9/ 92تاریخ امتحان :  کلیه رشته هارشته تحصیلی:  دهم: تحصیلی پایه  نوبت دومامتحان 

 دقیقه   06مدت امتحان:   9تعدادصفحات :  11 تعداد سواالت: شماره صندلی :  نام ونام خانوادگی : 



 زیر انواع جناس را پیدا کرده و نوع آن ها را مشخص کنیددر بیت  8

 گالب است گویی به جویش روان                                     همی شاد گردد به بویش روان

1 

 مفهوم هریک از کنایه های زیر را بنویسید 9

 کمیت کسی لنگ بودن -الف

 رخ نامور سوی توران کنی -ب

 

1 

 زیر چه کسانی هستند نویسندگان آثار 11

 اتاق آبی -قابوس نامه                                      ب -الف

1 

 

 نوشته شده مقابل ابیات زیر را بیابید و آن را به طور کامل مشخص کنیدآرایه های  11

 ای مسافر دیرین بر روی خار و درد       )استعاره( -الف

 )حس آمیزی(    حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود -ب

1 

        (5/8قلمرو فکری )                                                     

 معنا و مفهوم ابیات زیر را به نثر روان بنویسید 12

 به آورد با او بسنده نبود       بپیچید ازو روی و برگاشت زود -الف

 و هشتاد سال دمی آب خوردن پس از بدسگال    به از عمر هفتاد -ب

 ای که ردای حسین بر دوش داری/ و خورشید کربال را در بر داری -ج

 چون بر رقعه من اطالع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست -د

4 

آدمی را از چه چیزی  "چون بسی ابلیس آدم روی هست     پس به هر دستی نشاید داد دست"مولوی در بیت  13

 برحذر می دارد؟

1 

 1   ؟"ب روان استآمثل قرآن مثل "به چه دلیل نویسنده معتقد است که  14

 مقصود شاعر از رمه و چوپان گرگ طبع چیست؟  15

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع          این گرگی شبان شما نیز بگذرد

1 

 5/0    را بنویسید "مباش گندم نمای جوفروش"مفهوم عبارت  16

 1 فردوسی گردافرید را با چه ویژگی هایی وصف کرده است   17

 

نمره نهایی پس ازرسیدگی به  نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری
 اعتراضات

نام و نام خانوادگی 
 مصحح/دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

 امضاء :   
 

 امضاء :   



  ) پایه دهم کلیه رشته ها۱پاسخنامه آزمون فارسی (

  

  پشمینه پوش درویش   -الغر و باریک اندام                                             ب-الف-۱

  گرفتاری سختی دشواری  -کرایه دهنده اسب االغ و مانند آن ها                          د -ج   

  ستیزه کار دشمن بدخواه -صدا آواز ناله                                                       ی -ه  

  مألوف، حلبی، بته، حیرت     -۲

  فرقت، محنت، طرب، ضامن   -۳

      : مفعولتمی فرستم -: مضاف الیه                        بتجان یابد -الف -۴

  باری تعالی استجمله هسته: تاریخ مشیت  -۵

  جمله وابسته: که از طریق انسان ها به انجام می رسد    

  )    حذف فعل به قرینه لفظی ... امید را در نومیدی (بسته دان -۶

  هر درویش را: را به معنی به و حرف اضافه است -۷

  خویش را: نشانه مفعول  

  جوی و بوی جناس ناهمسان یا ناقص اختالفی - ۸

  وان (روح) جناس همسان یا تامروان (جاری) و ر

  به توران بازگردی -ب                     ضعیف و ناتوان بودن -الف -۹

  سهراب سپهری -عنصر المعالی کیکاووس                          ب -۱۰

         خار استعاره از درد و رنج و سختی -الف - ۱۱

ی دیدنی و حرف امری شنیدنی حس آمیزی دارد. روشن بودن امر " روشن بودن حرف" -ب

  است

گردافرید متوجه شد که توان مقابله با سهراب را ندارد از او روی برگرداند و به سوی  -الف -۱۲

  قلعه به راه افتاد



لحظه ای با آرامش و راحتی آب خوردن پس از مرگ دشمن بهتر از این است که انسان  -ب

  عمر طوالنی داشته باشد.

ای کسی که از راه امام حسین (ع) پیروی می کنی، اهداف حسینی داری و به خاندان او  -ج

  ارادت می روزی 

هنگامی که از نامه من مطلع شود حدس می زند که شایستگی و لیاقت من در چه حد  -د

  است

فریب انسان هایی که ظاهری مثبت و باطنی پلید دارند را نخوریم و در دوستی شتابزده -۱۳

  نکنیم. عمل

زیرا همان گونه که در آب حیات تن ها وجود دارد در قرآن نیز حیات و جان بخشی به دل  -۱۴

  ها وجود دارد به همین علت هردو سبب پاکی می شوند

  رمه: مردم                      چوپان گرگ طبع: حاکم درنده خو و ظالم -۱۵

  و دعوت به درستی و عدل انسان دورو و ریاکاردوری از  - ۱۶

 جنگاور شجاع حیله گر زیبا چاره جو ماهر در تیراندازی کمند افکن - ۱۷


