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1 

 آرامش خاطر پاسخ دهيد. توکّل به خدا و به دقّت بخوانيد وبا را   ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زير                 

 :  دبیر یوامضا نام و نام خانوادگی 

                                        :نمره با عدد

 :نمره با حروف

 : دبیر یوامضا نام و نام خانوادگی

                                   :نمره تجدید نظر با عدد  

 : نمره تجدید نظربا حروف
 

 نمره  سؤال شماره 

 نمره(  7) قلمرو  زبانی

 

1 

 نمره  1:  معنی واژه  

                  معنی کلمات مشخّص شده را بنویسید.                                                                                              -

 قدم در کشد.  ورطهخواست کزان (  الف

 کردند.  حُقّهبگرفتند و در   یموش ( ب

 کرد.  یمیکر ، یمیلئ یدر مقابله ( پ

 ماند.  آخُرهو در  مودیرا پ  نیریفکّ ز( ت
 

 

1 

 

2 

 نمره  2امالی واژه:    

 پیدا کنید و درست آن را بنویسید. ،ی که غلط امالیی دارند ه هایزیر واژ  جمله هایدر 

آمد و   ریو قارب به ز ال یگرفت. از  ید ی شد  یشد و تنش رئشه رانیقالب بود، ح یکه غفلت بر احوال وآن »

  کی  نوریدر چشمِ ب یانهیدر واقع تمأن جیوش ی مای. ند ی بخش  ییرندانه زد و خودش را از مخمصه رها یزیگر

 « . فراعنه بود یدوره یمجسّمه
 

 

2 

 

3 

 نمره  4دستور:    

 بنویسید. نوع حذف را در جمله های زیر

 واجب.  ی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکر ی هر نفسالف( 

 ندارم.   یاطالع  چی موضوع ه نیبه خدا که من از ا(  ب
 

 

5/0 

 جدول زیر را کامل کنید.         4
     

 مضارع اخباری امر فعل 

   خواهی ریخت 
 

5/0 

 جدول گروه اسمی زیر را با مثالی کامل کنید. 5
 

 وابسته  وابسته  هسته
 صفت صفت اسم 

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

5/0 

 ضمیر متصّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟   6

 «  به چشمش نکوست دی چه از تو آخود که دوست/ هر آن  رتِیزِ دشمن ِشنُو س  »
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 ابطه بین کلمات زیر را بنوسید.ر 7

 غِنا و نغمه:                                                      :غوک و حیوان
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 ؟ نداردوجود  یدو تلفظ یواژه  نهیدر کدام گز 8

 دی الف( آسمان بار امانت نتوانست که کش

 که گَه عزت دهد، گَه خوار دارد روزگار است آن  (ب

 دواران ی( بده کامِ دلِ امج

 گنبد دَوّار بماند نیکه در ا یادگاری( د

25 /0 

 .دیمشخص کن ریز تیانواع )واو( را در ب 9

 « و پا و دست  نهیرا سر و س   النیو شکست و ببست/  د ی و در دیبر»

5/0 

 کنید. تعیین را  شده  مشخّص واژه های  نقش 10

 « مدهوشکند  نیچن ی مرغ بانگ / گفت باور نداشتم که تو را»

5/0 

 .دیمرتب کن یجمله در زبان فارس  ی اجزا بیرا بر اساس ترت ریز تیب 11

 « به گوش دیمگر آواز من رس  / از دوستان مخلص را یکی»

5/0 

 نمره( 5)  ادبیقلمرو  

 

12 

 

 نمره  3آرایه های ادبی:    

 ، متناقض نما و مجاز( را در بیت های زیر بیابید.حس تعلیلآرایه های )حس آمیزی، 

 آمد  نیاش بر سمن و سنبل و نسر هیابر بهار/ گر د ی چو د  امیا یرسم بد عهد الف( 

 لقا را خانه مَهِ خوبِ خوش یسو  د ی بکش  /نیزر یهابه بهانه ن،یریش  یهابه ترانهب(  

 زندیانگ زیتا بر من و بر تو رستخ  /زند یشهر همه فُسون و رنگ آم کی پ( 

 شاه  انِیمُنعِم)ثروتمند(، گدا رانِینقل دارم ز مردانِ راه/ فق نیچنت(  

 

1 

  .دیبه( را مشخص کن)مشبه و مشبه هیتشب یدو رکن اصل ر،یز تیدر ب 13

 « که موجش بر آرد زِ آب یچو کشت /ابیسپاه آمد افراس  شیبه پ» 
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 .دیمشخص کن ریز ی نوع جناس و نوع سجع را در جمله ها 14

 . دهیهمه جا کش غشیدریو خوانِ نعمتِ ب دهیهمه را رس  حسابشیالف( بارانِ رحمتِ ب

 ی نگاه دار یباشد که دل  فینه چنان لط  /   ببرم هزار دل را  یگفت فهیلط ی کیب( به 

5/0 

   برند؟ی به کار م نی)صبا( را در کدام مفهوم نماد یواژه  سندگان،یشاعران و نو  ،یدر ادبیات فارس 15
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 » ایهام « را در بیت زیر مشخص کنید. 16

 » گفتم بوی زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید« 

25 /0 

 کنایه های زیر را بنویسید.مفهوم  17

 : بودن  ی حرف به کارِ کس:                                             گذشتن  یکس اخترانِ رِیتاث
 

5/0 

 

18 

 نمره 1تاریخ ادبیات:   

 آثار زیر اثر چه کسانی است؟ 

 نامه:قابوس                                                    :نامهیاله

 

5/0 

 0/ 25 است؟  ی چه قرن ینده یسرا یانیناصر خسرو قباد 19

 0/ 25 رد؟یگی قرار م اتیکدام ادب یدر حوزه  یعرفان اتیادب 20

 

21 

 نمره  1حفظ شعر:   

 جای خالی مصراع ها را کامل کنید. 

 ..................................................  خدا را / که به ما  یتیرحمت، تو چه آ یهما یا یعل
 

 ها ابانیچون عشق حرم باشد، سهل است ب / .....................................................  گر در

 

1 

 نمره( 8قلمرو  فکری )

 

22 

 نمره  3درک مطلب: 

  کند؟ی م دیتاک یاخالق یهای ژگی بر کدام و سنده ینو  ریز یدر جمله

 مکن. «  دای مردمان، بر خود پ شیپ ی» اثر غم و شاد
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 داند؟ یم یبزرگ زندگان  یرا غبطه یچه نوع مرگ ر، یز یشاعر در سروده  23

 شد.«   یبزرگ زندگان یچنان غبطه ی کرد که مُردن قدریرا به سخره گرفت و آن را ب  ی»مرگت چنان زندگ

5/0 

 5/0 ست؟یرو( چ کو یبهتر هزار بار از ن کوخو یمفهوم عبارت )ن 24

 0/ 25 مفهوم عبارت » گندم نمای جو فروش مباش « چیست؟ 25

 منظور از » خشکی نداشت « در عبارت زیر چیست؟ 26

 » زنگ نقّاشی، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت « 

25 /0 

 مقصود شاعر از » رمه « و » چوپان گرگ طبع « چیست؟دربیت زیر،  27

 / این گرگیِ شبان شما نیز بگذرد«  چوپان گرگ طبعسپرده به   رمه» ای تو 
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 با توجه به داستان »دیوار« ، هریک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟  28

 دیوار:                                                   ا: بنّ 

5/0 

 

29 

 نمره  5/2معنی و مفهوم نثر:    

 عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

 و مکر و عداوت کردند تا عالم از آثار وجود او پاک کنند.   د ی ها آهنگ کالف( آن

 . میدر گرمابه گذارد که شوخ از خود باز کن ادتریز ی( ما را دمک ب

 . ختیری( سگ را روان گرته مپ

 . بده  شتنی داد از خو ی( اندر همه کارت

 . دیکشیم ایمعلم مرغان را گوث( 

 . م یسر باز نکرده بود یسه ماه بود موج(  
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 نمره 2/ 5معنی و مفهوم نظم:   

 ابیات زیر را به نثر روان بنویسید.

 بگذرد   زیکاروان گذشت/ ناچار، کاروانِ شما ن ی بس یسراکاروان ن یالف( ز

 
 ( گه به دهان بر زده کف چون صدف... ب
 

 ( گل از شوق تو خندان در بهار است... پ
 

 خاص و عام...  ریگلوگ( آب اجل که هست ت
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 20 جمع نمرات:  

 ::::  موفق و مؤيد باشيد  :::: 
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 تاريخ امتحان : 

 درس :  نام 
 

 

شماره  

 سؤال 
 شرح پاسخ

ريز  

 بارم

 ( جعبه، صندوقب                    یگرفتارالف( گرداب، گودال، مهلکه،  1

 گردن ریگردن، قوس ز ی( چنبرهت                                         ی گیفروما ،ی( پستپ

 

  نهی: طمأننهیتمأن                 قارب: غارب                  رئشه: رعشه                      قالب: غالب 2

  شده است یلفظ نهیجمله دوم فعلِ )است( حذف به قرالف( در  3

 شده است  یمعنو  نهی( حذف به قرخورمی( به خدا )قسم مب

 

  ی زیری: میاخبار  مضارع                   ز یامر: بر 4

  )نورِ سبزِ کمرنگ( ای( یآسمان یِ)لباسِ آب 5

  است. هیالاست، مضاف  دهی)ش( در مصرع دوم که به چشم چسب 6

  و نغمه: ترادف غِنا                    : تضمنوانیغوک و ح 7

  ادگار ی( د                 ( روزگارب               ( آسمانالف          ها:  نهیگز ری سا یبررس                   ج ینهیگز 8

 نی)واو ها( در مصرع دوم چون ب یهستند و همه وندیپ ایاند، واوِ ربط  فعل آمده  نی)واو ها( در مصراع اول چون ب یهمه 9

 اند، واوِ عطف هستند. واژه آمده 

 

  مدهوش: مسند                  بانگ: نهاد 10

  .دیاز دوستان مخلص رس یکیآواز من به گوش  11

 است.  ده یکه ابربهار د داندیم یروزگار  ی علت بارش باران را، بد عهد. شاعر لیالف( حسن تعل 12

 دارد.  یزیحس آم ن یزر  یو بهانه ها ن یریش ی. ترانه هایزی( حس آمب

 زه یو انگ جانی مجاز از شور و ه زی( مجاز. شهر مجاز از مردم شهر، رستخپ

 شاه متناقض نما دارند.  انِیمُنعِم و گدا رانِی( متناقض نما. فقد

 

  به: مشبه یکشت                 : مشبهابیافراس 13

 هستند.   یسجع متواز ی دارا دهیو کش دهیالف( رس 14

 هستند. یشی جناس افزا یدارا فهیو لط فی( لطب

 

  ( است.یآورامیو پ یخبر)خوش یرسانامیصبا نماد پ 15

  و آرزو   دی: ام٢                       حهی: بو و را١         دارد. هامی( ای)بو  16

 از بدبخت شدن  هیگذشتن کنا یاختران کس ریتاث 17

 مشکل داشتن ایاز مهارت نداشتن  هیبودن کنا یبه کارِ کس حرف

 

  کاووس یک یاز عنصرالمعال نامهقابوس                               یشابوریاز عطار ن نامهی اله 18

  قرن پنجم 19

  ییغنا اتیادب 20

  دیما را برسد شا ی( گر در طلبت رنجب                           هما را  ه یهمه سا یالف( که به ماسوا فکند 21

  ی دعوت به صداقت و راست /ییو دو رو یبکاریاز فر یدور 22

  السالم( هیعل نیکند. )مانند شهادت امام حس ارزشی و آن را ب ردیرا به سخره بگ ی که زندگ یمرگ 23

  است.  بایبهتر از چهره ز یلیخ بایدرون و رفتارِ پاک و ز 24

  نبودن  بکاریدو رو و فر 25

 خراسان جنوبیاداره کل آموزش و پرورش استان 
 اداره آموزش و پرورش منطقه دستگردان 

 امام رضا )ع( دبیرستان

 باسمه تعالی 

 دهم  پایهراهنماي تصحیح سواالت  هماهنگ 
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  کننده نبود خسته 26

  خوو حاکمان درنده  انیطبع: والچوپان گرگ                    رمه: مردم 27

  هاانسان یی: مرز جداوارید       بیبنا: از عوامل جدا 28

 گرفتند تا بتوانند او را نابود کنند. یو دشمن رنگیو ن بیبه فر میها تصمالف(آن 29

 .مییرا از بدن خود بشو  یتا چرک و آلودگ میدر حمام بمان شتریب ی( به ما اجازه دهد تا مدتب

 .کردی م ی( سگ را در حال حرکت نقاشپ

 منصفانه قضاوت کن. ( در همه کارها ت

 . کردیم ی( معلم پرندگان را در حال آواز خواندن نقاشث

 .میسرمان را نشسته بود ای میرا کوتاه نکرده بود مانی( سه ما بود که موهاج

 

 از این دنیا خواهید رفت.  ی و آخر روز دیندار یاند، شما نیز راه فراراند و رفتهدنیا آمده  نی به ا یزیاد یهاالف( انسان  30

 .شدیآلود ممانند صدف دهانش کف  ادیبخاطر سرعت ز ی( چشمه گاهب

 تو در فصل بهار، خندان و شکوفا شده است. دار ی( گل از شوق دپ

 .بردی م نیو از ب ردیگی( مرگ مانند آب، راه نفس همگان را مت
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