
 
 

 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

1 
 ؟دیرا مشخص کن ریز یزمان و نوع از فعل ھا

 دیخواھند بخش  - ندیبگو – بودند دهید - یگفتھ باش - رومیم  -ھ ایم رفت
 

5/1 

2 
  ؟ دیرا مشخص کن یو اضاف یوصف یھا بترکی نوع

  اتاق حسن  – فکر پیشرفتھ -آسمان پاک   -شھر تھران  

 

1 

3 

 ؟دیروان ترجمھ کن یرا بھ فارس ریت زاو عبار اتیاب
 کن نظر در کار ما کیرحمت ز                      ما کن  اریفضل خود را  یالھالف) 

 
  نداختیب،کھ مرده است  شست او را برداشت و چون صورت ادیصب) 

 
 بگذرد  زیظالمان شما ن دادیب             عادالن بھ جھان در بقا نکرد  داد الد پ)

 
 فرشتھ ات بھ دو دست دعا نگھ دارد            یگر بلغزد پات) دال معاش چنان کن کھ 

  
  ستیچ تیکند کھ مرا اھل اسیق ث) تا چون بر رقعھ ی من اطالع یابد ،

 
 ھاابانی، سھل است بچون عشق حرم باشد                 دیشا رسدب راما  یطلبت رنجگر  ج)

 

6 

4 
 ؟دیسیرا بنو ریز یواژه ھا یمعن

 ح:یبتس     :            جامھ:                     گرمابھ        :                جور
 :غوکان                 :سھل     :                 فضل         مخمصھ:           

2 

 ؟است سندهینو ایمربوط بھ کدام شاعر  زیرآثار  5
 2 :سفرنامھ :                    نامھیالھ :                    بوستان :                   یناصراخالق 

6 
  ؟دیمشخص کن ریز اتیرا در اب یادب یھا ھیآرا

 ه درشده زھر هکرد ھیس هدید                                   کرده کر ه، فلکبرآورد عرهنالف) 

 کھ آشنا سخن آشنا نگھ دارد                 مگر بھ حضرت دوست  میدوست نگو ثیحدب) 
3 
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 نوا را نیخوشتر بنوازد ا بیلسان غ او دم ؟                   کھ شوق یھردم ز نوا یچھ زنم چونا) پ

7 
 ؟دیرا مشخص کن ریت زاعبار ییمفھوم کنا

 /   ج) در آن دستی نازک داشت      دیکش یم ایمرغان را گو/    ب)        الف) صورتک بھ رو نداشت
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8 

 ید؟سیکلمات مشخص شده را بنو یدستورنقش 
 .بدن انسان دارند یمنیرا در ا نقش نیمھمتر دیسف یگلبولھاالف) 

 .است آب و ھوانوع  یاصل عواملاز  یکیخط استوا  ب)

 .برخوردار بودند ییشعر گو نھیدر زم یخداداداستعداد  شاعران ازپ) 

5/1 

9 
 ؟دیمشخص کن ریرا در عبارات ز )واو(نوع حرف

 5/1 دمیخر ییرفتم و کاال اهبھ فروشگم       /   دید و بازدید      /   از رنج و عذاب راحت شو دیبا

 موفق باشید
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 پاسخ نامھ آزمون فارسی 

 ندهیآ  - یمضارع التزام  - دیبع یماض  - یالتزام یماض - یاخبار یماض  - ینقل ضیما  -۱

  یاضاف  -وصفی  – یوصف  - یاضاف -۲

  گفتھ شده در دفتر یبرابر با معن یمعن -۳

 ذکر خدا /       لباس /         حمام  ستم   /      -٤

 قورباغھ  /         آسان/          دانش /        یگرفتار 

 ناصرخسرو/       عطار /       یسعد /      ریخواجھ نص -٥

 تناسب :ره و کرعنبین  /   صیتشخ :نعره زدنالف)  -٦

 جناس کاملتکرار و  : آشنا آشنا و کامل   /   اسجن - تکرار ب) دوست و دوست : 

 تناسبو دم:  ینا /     یپرسش انکارپ) 

 /    پ) زنده و در حال خواندن       در آن ماھر بود / ب)     رو راست بود الف)  -۷

 مفعول – تممم/  پ)     ل وفعم - متمم  ب)    / مفعول   - نھاد الف) -۸

 ربط  -  انوندیم  -عطف   -۹
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