
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 دیسیلغات مشخص شده را بنو یمعن

 )چهره نما:       ( زپای.غلغه زن، چهره نما، تالف

 (         :هیرایشد) پ هیرایباغ ز من صاحب پ ب. 

 (        عاجز ) حازم:   کیبودند دو حازم  یسه ماه یریآبگ. در ج

 (            :  ماریتو دارد) ت یدشاغم و  ماریتد. 

1 

2 

 در کدام گزینه با افزودن ه به بن مضارع همه مصدرها آنها تبدیل به کلمه ای مشتق می شوند.

 خندیدن، خریدنالف. گرفتن، دیدن، نشاندن                       ب. گریستن، 

 ج. پوشیدن، نوشتن، خواستن                      د. اندیشیدن، پیراستن، آویختن
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 .نقش دستوری کلمات خواسته شده را مشخص کنید

 الف. راست به مانند یکی زلزله/  داده تنش بر تن ساحل یله )راست:..............................(

 روم. )گرمابه:...........................( ب. می خواستم که در گرمابه

 ج. و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای. )محراب:........................(

 د. دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. )دل:.................(

1 

4 
 دچار تحول معنایی شده اند )ذکر دو مورد کافی است ( کدام واژگان زیر در طول تاریخ

 حازم/   عاجز /  دولت /   گرمابه /    سیاست/   درمک/    سوگند   
5/0 
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 کدام کلمه در گروه کلمات زیر دارای ک شباهت هستند.

 درمک/    مردک/     شاعرک/   عروسک/     مامک/    
5/0 
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 جدول زیر را کامل کنید.

 مضارع اخباری )با حفظ شخص( )دوم شخص مفرد( امر فعل

   داشتی میخواندی 

   خواهم بافت

   پخته بود
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 4از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فارسی ادبیات نام درس: 

 مولود مدنی نام دبیر:

 11/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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 غلط های امالیی متن زیر را بیابید.

با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفغ مکاید دشمن تاخیر ثواب نبیند. وقت ثباته مردان و زوز فکر 

 خردمندان است.

این قصه عجیب ترین قصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بود. هم فرغت بود و هم وصلت. هم محنت بود و هم شادی هم 

 راحت بود و هم آفت.

75/0 
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 کدام یک از کلمات زیر را می توان به دو شکل تلفظ کرد 

 آموزگار 

 ستارگان

25/0 
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 قرینه معنوی اتفاق افتاده استدر کدام یک از ابیات زیر حذف به 

 الف. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن/   که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 ب. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب/   که علم کند به عالم شهدای کربال را

 ج. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین/   به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

 د. چو به دوست عهد بندد به میان پاکبازان/ چو علی که می تواند که به سر برد وفا را

5/0 

  قلمرو ادبی 
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 .دیسیرا بنو ریز اتیاب یها هیآرا

 بودم دهیند عیرف نیچن یگودال چی( هالف

 کرده اند امی(درختان را دوست دارم که به احترام تو قب

 بگذرد زیکمان شما ن یتا سخت /میجورتان ز تحمل سپر کن ری(بر تج

 که جا نگه دارد یشلطف بگو یز رو / یدی(صبا بر آن سر زلف ار دل مرا دد

 ه( گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد/ گفتا تو بندگی کن هم اوت رهبر آید 

 و( در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه.

3 
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 زیر بیابیدآرایه های ادبی خواسته شده در ابیات 

 پارادکس/ تشبیه/ حس آمیزی/

 الف. حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود

 ب. گروهی سر به سر گویای خاموش/ ولی چون بحر در بر کرده پر جوش

5/1 
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 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید

 الف. نویسنده آثار زیر را نام ببرید

 الهی نامه
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 4از  2صفحه 
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 گوشواره عرش

 سیاست نامه

 قابوس نامه

 اسرار التوحید

 وجه دین

 

13 

 جاهای خالی شعر زیر را پر کنید

 الف. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش/   ........................و بعد از من گویند به....................

 باشد.....................همه پیمان هاب. تا.....................تو در بستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا 

1 

  قلمرو فکری 
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 ابیات زیر را معنی کنید

 خداوند آمد. یبرادران بر خالف را ریالف(تدب

 

 کرد. یمیکر یمیلئ بل(در مقاب

 

 مگر به حضرت دوست /که آشنا سخن آشنا نگه دارد میدوست نگو ثی(حدج

 

 بگذرد زیخاص و عام/ بر حلق و بر دهان شما ن ری(آب اجل که هست گلوگد

 

 ه(گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان/  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

 

 و( برادران آهنگ کید و عداوت کردند تا یوسف را هالک کنند.

3 
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 مفهوم کنایه های مشخص شده را بنویسید.

 خدا نگه دارد دست بنده چه خیزدز چه گفت/     دلم را نگاه دارالف. چو گفتمش که 

 

 سر به گریبان بردب. در بر من ره چو به پایان برد/   از خجلی 

 هم رونق زمان شما نیز بگذردهم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/     ج.

 

1 

 5/0 آب روان می داندچرا نویسنده قرآن را مانند  مثل قرآن مثل آب روان است. در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها. 16

 4از  3صفحه 
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 موفق باشید عزیزان من 

 نمره 21جمع بارم : 

 5/0 در درس چشمه از نیما یوشیج، چشمه نماد چه چیزی است 17

18 

 تا خار غم عشقت آویخته در دامن/   کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها

 چرا شاعر رفتن به گلستان ها را کوته نظری می داند؟

 الف. ارتباط بیت باال را با بیت زیر بنویسید؟

 مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش/ فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارمب. 

1 

19 
 مشخص کنید بیت زیر به چه چیزی اشاره دارد؟ )تلمیح آن را توضیح دهید(

 نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند/  متحیرم چه نامم شه ملک ال فتی را
5/0 

 4از  4صفحه ی 
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