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 بسمه تعالی
 مشهد5آموزش و پرورش ناحیه  نام ونام خانوادگی:

 واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
 1فارسی  االت امتحانی درس:سؤ

 23/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

 دقیقه70 مدت امتحان: 3تعدادصفحه:  33تعدادسوال:   کالس:  جهانتیغطراح: نام دبیر یا
  دهم پایه:  شماره صندلی:  صبح8عت شروع:سا

 کلیه رشته ها
 صبحاول نوبت شماره دانش آموزي:

 بارم 1فارسی  االتسؤ سوال

 8 قلمرو فکري  الف

 بنویسید.به نثر روان زیر را  ومفهوم عبارت هايمعنی 
 25/0 گندم نماي جو فروش مباش.   1

25/0 چنین باشد.غفلت کردم و فرجام کار غافالن   2

 5/0خداش در همه حال از بال نگه دارد. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد    3

5/0 کارش نگار قالی بود ودر آن دستی نازك داشت.  4

5 
 کاله از سر کودك عقل می افتد.چندان تناوري و بلند که به هنگام تماشا ،

5/0

6 
 کند که مرا اهلیت چیست .تا چون بر رقعه من اطالع یابد ، قیاس 

75/0 

7 
 عجایب نقش ها سازي سوي خاك فروغ رویت اندازي سوي خاك 

1 

8 
 رفت  این عوعوي سگان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و

1 

9 
 .دارد نگه تا رشته سر دار نگاه پیمان  نگسلد معشوق که هواست گرت

1 

10 

 مفهوم عبارت ((کل نفس ذائقه الموت )) در کدام گزینه وجود داررد؟
ثیر اختران شما نیز بگذرد تأ مسعود خویشتن  اي مفتخر به طالع- 1  
تا سختی کمان شما نیز بگذرد بر تیر جورتان زتحمل سپر کنیم - 2  
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد     ا کند خراب    م محنت از پی آن توین بو - 3  
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام - 4  

25/0 
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11  
  منظور از قسمت هاي مشخص شده را بنویسید.

  فرشته به دو دست دعا نگه دارد       گر بلغزد پايدال معاش چنان کن - الف
  کاروان شما نیز بگذردبسی کاروان گذشت     ناچار ،  زین کاروانسرا،- ب
  است . سرخگون کردهخون تو شرف را  -ج

75/0  

  25/0  دهد؟ می انسان به پیامی چه متن ي گوینده)) نروم دیگري ي درخانه به ، نشده تمام خدا روزي باتوجه به عبارت ((تا  12

13  
  زیر چیست ؟ )در متن ه گرفتور شاعر از(مرگت زندگی را به سخرمنظ

غبطه ي بزرگ زندگانی چنان/که مردنی کرد/وآن رابی قدر گرفتبه سخره  را مرگت چنان زندگیگ تو معیار/آه اي مر
  .شد

5/0  

  مفهوم بیت زیررا بنویسید.  14
  .گفتم این شرط آدمیت نیست                                 مرغ تسبیح گوي ومن خاموش

5/0  

  7  قلمرو زبانی  ب

 .رابنویسید شده مشخص هاي واژه نیمع  

  
  
  
  
  

5/1  

 .کرد کریمی،یمیلئ ي درمقابله  15

  محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده اي . فلق  16
  در آمدند.قیم  دالك و  17
  نمایان ساخت . کله تا فراز  18
  به طالع مسعود خویش. مفتخر اي  19
  .نهاد خویش بنگردي از حال ومحالی  بدان کوش که به هر  20
  زیر پاسخ دهید . )) به سوالدال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي / فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.با توجه به بیت ((  21

  در این بیت را بنویسید ؟)نقش دستوري ضمیر پیوسته ((ت ) -الف 
  
25/0 

22  

  سید.در عبارات زیر غلط امالیی را بیابید و درست آن را بنوی
 دست معلم از وغب حیوان روان شدو از یال و قارب به زیر آمد. - الف

  در حزیز هم می توان عزیز بود.- ب
 .دادند وي رابه حغّه آن تا بفرمود شیخ -ج
  ب کردکه این تالوت قران نیست ،آوازه خوانی است.به میرزا عباس اتا -ح
  .یب دان برابر نیایدهرگز کید کایدان با خاست خداوند غ-خ

5/1 

23  
   نوع حذف را مشخص کنید.زیر حذف شده است.  عبارتدرهاکدام واژه 

،زیرا که نیکو خو، بهتر  هزار بار رت اوگفت ، بلکه از حسن سیرت او ((قصه ي حال یوسف را نیکو نه از حسن صو - الف
  از نیکو رو)).

75/0 

  گان مشخص شده را بنویسید. نقش دستوري واژ  24
  بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.  گلوگیر خاص و عامکه هست  آب اجل - الف

5/0  

25  

  معنی واژه ي مشخص شده را با کاربرد امروزي آن بنویسید.
  .باز گرفتمارا به نزدیک خویش  - الف
  . باز شدیمما به گوشه اي  - ب
  

5/0  
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نمره نهایی پس از رسیدگی به  نام و نام خانوادگی  مصحح/دبیر
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  روفبا ح با عدد 

   امضاء :    امضاء :

 

  نوع ((واو)) را در عبارت زیر بنویسید.  26
  .قرار بده در همین دم  قائل مشو و همه ي خوشبختی خود را تمایزي میان خدا وخوشبختی - الف

5/0  

27  
  . را مشخص کنید بیابیدو نوع آن پسینیک  وابسته پیشین ودرعبارت زیر، 

  هیچ بیمار نشد .لد، در این همه سال که با او بودیم ، هیچ نشد که از تن خود بنا
  

5/0  

28  
   .دیکن مشخص را هر یک ي کیب اضافی بیابیدوهستهمتن زیر را بخوانید و یک ترکیب وصفی و یک تر

معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت ، هر جا به کار صورتگري در می ماند ، چاره ي درمانگري به  - الف
  شیوه ي معلم خود می کند.              

1  

  5  قلمرو ادبی  ج

29  

  ابیات زیر را بخوانید و به سواالت پاسخ دهید.
  بر تیر جورتان زتحمل سپر کنیم                     تا سختی کمان شما نیز بگذرد

  این گرگی شبان شما نیز بگذرد      اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع       
   (سپر کردن ) چه آرایه اي دارد و منظور آن چیست ؟  در بیت اول - الف
  ویسید. در بیت دوم یک استعاره بیابید و آن را بن - ب

  
1  

30  

  با توجه به واژگان مشخص شده آرایه ي آن ها را بنویسید.
   باغ و بوستان نیست / هر جا که تویی تفرج ان جاست.سر مارا - الف
  /بر لبان اراده ي توست. شیرین ترین لبخندوصداقت / - ب
  .می گردد عاقلنمی گردم و او از خلق و خوي من  جاهلمن از سخن او -ج
  م به جان رسید و به عیوق برشدم.مهرفتاده بودم پیش آفتاب / چون شبنم ا- د

  
  
1  

31  

  با توجه به عبارات و ابیات زیربه سواالت پاسخ دهید.
  نبینی که یوسف را از روي نیکو ، بند و زندان آمدو از خوي نیکو ، امرو فرمان آمد. - الف
  . است  گل از شوق تو خندان در بهار است / از آنش رنگ هاي بی شمار - ب
  شبی تیره مانند دریاي قیر / نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر.-ج

  ....می گویند.........یانویسنده است ادبیات ساسات شاعرآنها بیان عواطف و اح به متن هایی که موضوع)(الفعبارت در 
  ............را به وجود آورده است .رایه ي .....................آ غیر واقعی در بیت (ب )آوردن یک دلیل زیبا و ادبی اما

  شبه به بیابید .وجه و یک دربیت (ج) یک مشبه به 

1  

  هریک از آثار زیر از کدام نویسنده است ؟  32
  :تفسیر سوره یوسف (ع)                                           :گوشواره عرش 

5/0  

  5/1  شعر حفظی   33

  

  سید.دو بیت بعد از بیت زیر را بنوی
  با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها         گه نعره زدي بلبل ، گه جامه دریدي گل          - الف
  .................................................................            بعداز تو روا باشد نقض همه پیمان ها - ب
  ......................................................................................            ......................................... -ج

 
  

    ((موفق باشید.))  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2ادبیات فارسی سواالت امتحانی درس:

  23/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  29تعدادسوال:  کالس:  اربابیطراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  کلیه رشته ها
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  2ادبیات فارسی  پاسخنامه  سوال

    نمره) 7قلمروزبانی(   

1  
  معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید .

  آفرینش،ساختهب:                                                             بداندیشی،نادرستیالف: 
  رهسپار راهی: ت                                            اجازه حضور،اجازه ورود،رخصت: پ

1  

  معادل درست هر یک از توضیحات زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید.  2
  تلبیس ب:                  توقیع :الف

5./  

  تخاب کنید.امالي درست را از داخل کمانک ان  3
  ب: صغیرالف: محراب               

5./  

  در گروه کلمه هاي زیر دو مورد غلط امالیی وجود دارد.شکل درست هر یک را بنویسید.  4
  مختعه و گردن بند–گرد غالب آدم 

5./  

  در هر یک از موارد زیر نادرستی امالیی دیده می شود، آن ها را بیابید و درست هریک را بنویسید.  5
  قربتب: صعب               الف: 

5./  

6  
  با توجه به عبارات زیر به سؤاالت دستوري پاسخ دهید.

 وابستۀ پیشین، صفت شمارشی یا این کشور وابستۀ پیشین ، صفت اشاره ←یک قرن  
 معطوف: پیش مرگی        بدل: حاکم شهر                 شاخص: خان 
    در دفاع و پیش مرگی فرزندان شوري در جان ها نهاد: گزاره      پیشگامی جواد خان حاکم شهر: نهاد  

1  
75./  
5./  

  نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.  7
  : مسند سرگرم: مضاف الیه    غزل هاي:     خود را:        جالل الدین

5./  

  جمله زیر را با توجه به شخص و زمان مجهول کنید.  8
   نداخته می شودابه دوش  )پسري روستایی(نمد کوچک 

5./  

  کدام رابطۀ معنایی وجود دارد؟» ماه و ستاره« میان دو واژه   9
  تناسب - ت

25./  

  /.5  ی(داده شود) مضارع التزام←داده آید  10

    نمره) 5قلمرو ادبی (ب :   

  مصراع اول بیت زیر را بنویسید.  11
  باز کشید از روش خویش پاي

5./  
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  1  ما/گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست گفتند یافت نشود می جسته ایم  12

  چه آرایه اي دارد؟تفاوت معنایی این ترکیب در دو بیت مذکور را بنویسید.» دریاي خون«با توجه به ابیات زیر ترکیب  13
  ب:خونی که از کشتن دشمن ریخته شده                     آرایه استعاره در بیت الف: سرخی خورشید در هنگام غروب

75./  

  آرایۀ مشترك ابیات زیر را بنویسید.( به غیر از واج آرایی)  14
  تشبیه: شراب عشق،خوناب شفق

5./  

  بیت زیر را از نظر کاربرد جناس همسان (تام) بررسی کنید.  15
  دومی: قتل: قفل و مانند –جناس همسان اولی به معناي وقتی که چون 

5./  

16  
  ده را بنویسید.مفهوم نمادین هر یک از موارد مشخص ش

  شیر نماد انسانی متکی به خود، خیر خواه،بلند همت
  روباه نماد انسانی ضعیف،وابسته به دیگران وبی خیر و پست همت

5./  

  /.25  ادبیات تعلیمی  17

  /.5  )   نظامی گنجوي)                         ب: لیلی و مجنون(        سعديالف: بوستان(     18

  درست را مشخص کنید.گزینه هاي نا  19
  ب ود 

5./  

    نمره ) 8( فکريقلمرو  - ج  

  ابیات و عبارات زیر را به صورت ساده و روان معنی کنید.  20
  درقسمت معنی و نثر نظر همکاران گرامی صائب است.

  
  

21  
  با توجه به سروده هاي زیر پاسخ دهید.

  سلطان جالل الدین خوارزمشاهالف: 
  ان دشمنکشتن بسیاري از سربازب: 
  با اسب وارد رود سند شدپ: 

75./  

22  
  مقصود نویسنده از قسمت هاي مشخص شده چیست؟

  : خرافه و عقب ماندگی و جهالت خانه هاي تاریک و بی دریچه
  : اندیشه هاي نو و نگرش عقالنی پنجره هاي باز و نورگیر گریزان  

5/0  

  دهید.با توجه به متن زیر به پرسش هاي خواسته شده پاسخ  23
  جسم انسانب: لطف الهی و دانش خداوندي به باطن و قلب فرشتگان می گفت                             الف: 

5./  

  /.5  سهل ممتنع  24

  /.5  وفاداري و پایداري در عشق  25

  با توجه به عبارت زیر به پرسش هاي خواسته شده پاسخ دهید.  26
 سلطان مسعودب:               ابوالفضل بیهقی                  الف: 

  

  /.5  ازترکیب عشق و روح  27

  با توجه به عبارت زیر به پرسش هاي خواسته شده پاسخ دهید.  28
  درایت و آگاهیب: خرافات و اندیشه هاي غیر منطقی،افکار کهنه                         الف: 

5./  

  /.25  بعد و زاویه و مشکل و جزئیات زندگی  29
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