
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 7 قلمرو زبانی  الف

 معنای واژگان خواسته شده را بنویسید:  1

 ایستاد ترازدر یک ب(                                            باش مستغنیاز داور الف( 

 فکندی ماسوابه  د(                                              چنان کن معاشدال ج( 

   1 

 های امالیی را بیابید و صحیح آن را بنویسید:  های زیر، غلط از میان ترکیب 2

 –نعره و فریاد  –حرص و طمع  –غم و مهنت  –بوم و جغد  –تالع و بخت  –راهگذار و مسیر  –اسیر و گرفتار 

 –ت زده متحیر و شگف –بیهوده و محال  –پرتو و روشنی  –مومن و نمازگذار  –پیرایه و زینت  –روش و نمط 

 باد سبا –حدیث و سخن 

    2 

 را در عبارت زیر مشخص کنید.« ش»نقش دستوری ضمیر متصل  3

 چو گفتمش که دلم را نگاه دار.
  5/0 

 نوع حذف را در عبارت زیر مشخص کنید. 4

 الف( به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
 5/0 

 کنید.اسنادی بودن یا نبودن افعال زیر را بررسی  5

 الف( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

 ب( جان به جانانه شد

   1 

 نقش دستوری واژگان خواسته شده را مشخص کنید: 6

 آشنایی بنوازد آشنا را پیامب( به                         اگر خداشناسی همه در رخ علی بین دلالف( 
   1 

 های زیر مشخص کنید.را در نمونه« چون»انواع  7

 چون بدوم سبزه در آغوش من                                  بوسه زند بر سر و بر دوش من الف(

 ب( چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد                        بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

   1 

 3از 1صفحه ی 

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

 دهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1فارسی نام درس: 

 مهدویانسیده مهسا  نام دبیر:

 08/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 5   قلمرو ادبی ب

 بنویسید:نام خالق آثار و نظم و نثر بودن ان را  8

 الف( قابوس نامه:                                                 ب( سیاست نامه:
1 

 کنایه را در عبارت زیر مشخص کنید: 9

 خواست کزآن ورطه، قدم درکشد
5/0 

 در عبارات زیر، تشبیه و مجاز را مشخص کنید:  10

 الف( گه به دهان بر زده کف چون صدف

 ب( آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

1 

 آرایه مهم عبارت زیر را بنویسید. 11

 او سالهاست که با شیرین سخنی همه را فریب داده است.
5/0 

 ایهام را در بیت زیر بیابید. 12

 چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟                         ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد
5/0 

 استعاره بیت زیر را توضیح دهید. 13

 در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت                       این عوعو سگان شما نیز بگذرد
5/0 

 جای خالی اشعار زیر را کامل کنید. 14

 ما سوا فکندی همه سایه هما را..................................................                                         که به 

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن                            ..........................................................

1 

 8 قلمرو فکری ج
 معنا یا مفهوم عبارات و ابیات زیر را بنویسید. 15

 های بی شمار استاز آنش رنگ                                الف( گل از شوق تو خندان در بهار است      
 

 ب( دیگری که از پیرایه خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود با خود چنین گفت.

 

 ج( حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست                              که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 

 د( زینهار تا سر این حقه باز نکنی 

 

 ها بکشت                                   هم بر چراغدان شما نیز بگذردهـ( بادی که در زمانه بسی شمع

 

 ای به پاسداری از حقیقت و صداقتو( تو تنهاتر از شجاعت در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده

 

5 

 3از 2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 مفهوم عبارت زیر را بنویسید. 16

 «افتدبلند که به هنگام تماشا کاله از سر کودک عقل میچندان تناوری و »

 

1 

 را توضیح دهید.« هاعجایب نقش»با توجه به بیت زیر مفهوم  17

 ها سازی سوی خاکفروغ رویت اندازی سوی خاک                                              عجایب نقش

 

5/0 

 زیر توضیح دهید.در بیت « شه ملک الفتی»درباره عبارت  18

 نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت                             متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

 

1 

 به دو سوال کوتاه زیر پاسخ دهید. 19

 در ادبیات فارسی چیست؟« خبر رسانی و پیام آوری»الف( نماد 

 کیست؟ « لسان غیب»ب( مقصود از 

5/0 

 3 از 3صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خدا از غیر هرچیز  )د   زندگی  )ج    مقیاس ) ب    نیاز بی  )الف 1

 صبا - نمازگزار - محنت - طالع 2

 گفتم او به :متمم 3

 «قسم» دلیل به معنوی قرینه به حذف 4

 غیراسنادی )ب    اسنادی  )الف 5

 متمم )ب       منادا )الف 6

 ربط حرف که، زیرا که، هنگامی  )ب      که وقتی ربط، حرف  )الف 7

 نثر الملک، نظام حواجه  )ب          نثر عنصرالمعالی،  الف 8

 یافتن نجات کردن، فرار :درکشیدن مقد 9

 کس همه از مجاز عام و خاص )ب     )زده دهان به کف صدف چون( تشبیه )الف 10

 آمیزی حس :سخنی شیرین 11

 خدا بنده - 2 من - 1 : بنده 12

 مغول ناالیق پادشاهان از استعاره :سگان قدرتمند پادشاهان از استعاره :شیران 13

 را خدا آیتی چه تو رحمت همای ای علی 14

 را گدا کرم از دهد پادشاهی نگین که

 است ملون و رنگارنگ دلیل همین به و است شادمان بهار در تو وجود دلیل به گل  الف 15

 گفت چنین خودش با بود هم تجربه با و داشت عقل و خرد که دیگری )ب

 هستند آشنا من با هردو که میگویم خدا به فقط معشوقم و یار از سخن  )ج

 نکنی باز را وقصند این در تا باش مراقب  )د

 رسید خواهد نیز شما به روزی هست و بوده فراگیر همه برای که مرگ )ه

 .هستی حقیقت و راستی از مواظبت به تاریخ در تنهاتر هم شجاعت مفهوم از حتی تو  )و

 است عاجز او درک از عقل که است باعظمت انقدر حسین امام 16

 نباتات و گیاهان 17

 » رذوالفقا اال سیف ال علی اال فتی ال « قدسی حدیث به اشاره 18

 حافظ  )ب     صبا باد  )الف 19

 امضاء:   سیده مهسا مهدویان نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 فارسي دهم ریاضي و تجربينام درس: 

 سیده مهسا مهدویاننام دبیر: 

 08/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه75مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




