
 
 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش وزارت

 تهران آموزش و پرورش شهر اداره کل                                                         
 غیر انتفاعی موحددبیرستان                                                                

 
 نام و نام خانوادگی :

 دهم پایه : 
 رشته : ....................

 امتحانات نوبت اول
 فارسینام درس : 

تجربه کارنام معلم : آقاي   
1399/  10/  08تاریخ امتحان :    

دقیقه 70زمان پاسخگویی :   
 بارم  سواالت ردیف
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 ؟دیروان ترجمھ کن یرا بھ فارس ریت زاو عبار اتیاب
 ز رخسار یپرده بردارار                          حقیقت دیپد ییتا در وقت بھار آالف) 

 
 .یجو فروش نباش یتا گندم نما مدار ، گرید ،مگو و بھ دل گریبھ زبان دب) 

 
 بگذرد زیکمان شما ن یتا سخت                   میجورتان ز تحمل سپر کن ریبر تپ) 

 
 فرشتھ ات بھ دو دست دعا نگھ دارد                  یمعاش چنان کن کھ گر بلغزد پات) 

 
 .ستیچ تیکند کھ مرا اھل، قیاس ابدیمن اطالع  ی رقعھبر تا چون ث) 

 
 ھا ابانیسھل است ب ،چون عشق حرم باشد                 دیما را برسد شا یگر در طلب کنجج) 

 

6 
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 ؟دیسیرا بنو ریز یواژه ھا یمعن

 :طرب     :             فضل:                     غفلت:                      مشّوش
 :حدیث                  :سھل   :                   خجل        :              تسبیح
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 ؟است سندهینو ای رمربوط بھ کدام شاع ریآثار ز 3
 2 :منطق الطیر :                    نامھموش و گربھ                       شاھ :                    بھارستان

4 

 ید؟سیکلمات مشخص شده را بنو یدستورنقش 
 .برخوردار بودند ییشعر گو نھیدر زم یخداداد استعدادشاعران از الف) 

 .بدن انسان دارند یمنیرا در انقش  نیمھمتر دیسف یگلبولھا ب)

 .است متفاوت یجو طیشراآب و ھوا با توجھ بھ پ) 
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 ؟دیرا مشخص کن ریت زاعبار ییمفھوم کنا

 نازک داشت یدر آن دستج)   موی سر باز نکرده بودیم           ب)            شوخ از خود باز کنیم الف) 
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  ؟دیمشخص مشخص کن ریدر عبارات ز )واو(نوع حروف 

 م          /      بھ فروشگاه رفتم و کاالیی خریدماز رنج و عذاب راحت شو دیبا /           دیو بازد دید
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  ؟دیمشخص کن ریز اتیرا در اب یادب یھا ھیآرا
 کھ آشنا سخن آشنا نگھ دارند                مگر بھ حضرت دوست  میدوست نگو ثیحدالف) 

 نوا را نیخوشتر بنوازد ا بیلسان غ؟                کھ شوق او دم  یھردم ز نوازنم چو نای  ونچب) 

 در کرده شده زھره ھیس هدید                                        برآمد فلک کرده کر عرهن) پ
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  ؟ دیرا مشخص کن یو اضاف یوصف یھا بترکی نوع

  اتاق حسن – فکر پیشرفتھ     -   آسمان پاک    -  شھر تھران 

 

1 
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 ؟دیرا مشخص کن ریز یزمان و نوع فعل ھا

  دیخواھند بخش  -  ندیبگو  -  بودند دهید  - یگفتھ باش  -م  رو یم  - میارفتھ
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 موفق باشید
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 پاسخ نامھ آزمون فارسی 

 گفتھ شده در دفتر یبرابر با معن یمعن  -۱

 شادی/        دانش/        تاآگاھی /      آشفتھ -۲

 سخن    / آسان /      شرمنده /           ذکر خدا  

 عطار/      فردوسی /     عبید زاکانی /       جامی  -۳

 سندم – تمممپ)      /  مفعول  -نھاد  /    ب)   مفعول - متمم  الف) -٤

 در آن ماھر بود پ)     /حمام نرفتھ بودیم    ب) /       خود را تمییز کنیم الف)  -٥

 ربط  -  عطف   -  انوندیم -٦

جناس  :آشنا و آشنا    /   جناس کامل :دولت دوست/     تکرار  :آشنا/     تکرار  :دوستالف)  -۷

    کامل

 تناسب  : و نوا ینا /     تکراروا: ن/    دارد  یپرسش انکار تیب ب 

 تناسب :نعره و کر تیب/      صیتشخ :نعره زدنپ) 

 اضافی  –وصفی  – یوصف –یاضاف -۸

 مستقبل  –مضارع التزامی  –ماضی بعید  -  یالتزام یماض  - یاخبارمضارع  –ماضی نقلی   -۹

 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




