
 باسمه تعالی

 دی ماه سواالت امتحانات داخلی  

           تاريخ امتحان : 1 فارسی       سواالت امتحان درس:

 دقيقه    70       مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگی و نام

 صبح  8ساعت شروع:        ............ کالس ......... دهم     پايه و رشته تحصيلی:

 نام آموزشگاه : دبيرستان 

 نمره سواالت رديف
 

  نمره( 7الف( قلمرو زبانی ) 

 مشخّص شده را بنويسيد:معنای واژگان  1

 )                                       (  چنان کن که گر بلغزد پای معاشدال   -1

 )                                       ( در آمدند و خدمت کردند. قيّمدلّاک و  -2

 )                                       (          محنت از پی آن تا کند خراب بوماين   -3

 )                                       (نمايان ساخت.  کُلّهدو دست را تا فراز  -4

 )                                       (                بوَد جّبارو خبردهنده از او َملِک   -5

 )                                       (آن مست شده از غرور نمطزين  -6
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 در عبارات و ابيات زير غلط های اماليی را بيابيد و اصالح کنيد:امال:  2

 )                                       ( فروق رويت اندازی سوی خاک الف(

 )                ( نشستند.ما درحمّام شديم، هرکه در مسلخ گرمابه بود، همه بر پای خواسته بودند و نمی ب(

 )                                       ( آب عجل که هست گلوگير خاص و عام ج(

 )                                       (ماز صبح شهادت گذارده ایو فلق ، محرابی / که تو در آن / ن د(

 )                                       ( ندگان را از عذاب غرض و دِين فرج دهاد.خدای، تبارک و تعالی، همۀ ب ه(

 )                           ( قصّۀ حال يوسف را نيکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن صيرت او گفت.و( 
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 ساخت هريک از واژگان زير را مشخص نماييد . )وندی ، ساده و ...( 3

 )                                       (    ب( گوارا            )                                       (الف( همسر       
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 واژه های زير بنويسيد. ک( را در -َمعنای پسوند ) 4

 الف( درمک:                                               ب( دمک:
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 نوع حذف را در جمالت زير مشخّص نماييد. 5

 )                                       ( نشين نيک بهتر از تنهايی است و تنهايی بهتر از هم نشين بد. الف( هم

 )                                       (  «نمايشگاه چه خبر؟از »ب( حسين گفت: 
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 جهش ضمير را در بيت زير توضيح دهيد. 6

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد         گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان     

 

5/0 

 ص کنيد.های زير،  مشخّرا  در جمله« واو نشانۀ ربط يا پيوند»و « واو عطف» 7

 )                                       (  ناصر به بنّا ، عمله ها و درخت ها نگاه کرد.الف( 

 )                                       ( ب( پی برديم راه دست خودش هم نيست و اين بار اتاق از جا کنده شد.

5/0 



 در عبارات زير، واژه های دو تلفّظی را مشخّص نماييد. 8

 الف( يوسف صدّيق وفادار بود و يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. )                                       (

 ب( ای مهربان ترين معبود با تو به مهر پيمان می بندم. )                                       (
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 مناسب کامل کنيد. جاهای خالی را با واژۀ 9

گوييم. به ها ...................... میهای زبانی مخصوص به خود را دارد که به آنيا هر دوره تاريخی، ويژگیهر شاعر 

 «به خانه اندر»طور مثال؛ کاربرد دو حرف اضافه برای يک متمّم مثلِ 

25/0 

 نقش کلمات مشخّص شده را بنويسيد. 10

 ! من را می بينی؟بهمنرا به طرف بهمن تکان داد و صدايش کرد:  دست هايشبار با خنده و خوشحالی ،  چند

 

75/0 

  نمره( 5ب( قلمرو ادبی ) 

 در عبارت های زير ، مفهوم کنايه های مشّخص شده را بنويسيد. 11

 )                                       ( حرفی به کارش بود.الف( اّما در بيرنگ اسب 

 )                                       ( کاله از سر کودک عقل می افتدچندان تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا /  ب(
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 گروه الف، يکی از آيات گروه ب را انتخاب نماييد.هر يک از ابيات  برای 12

 ب الف

 چون بدوم ،سبزه درآغوش من                1

 * بوسه زند برسر و بردوش من 

 هر تير که در کيش است،گر بر دل ريش آيد  2

 * ما نيز يکی باشيم ،از جملۀ قربان ها

 بر تير جورتان ز تحمّل سپر کنيم 3

 * تا سختی کمان شما نيز بگذرد 

 درختان را دوست دارم 4

 * که به احترام تو قيام کرده اند

 جناس ناقص الف(* 

 

 تشبيهب(* 

 

 حسن تعليل ج(* 

 

 تشخيصد(* 

 

1 

 برای هريک از ابيات زير يک آرايه ذکر کنيد. 13

 )                                       (به نام کردگار هفت افالک                    که پيداکرد آدم ازکفی خاکالف( 

 (                                  )     هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم می توان عزيز بود ب(
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 حس آميزی را در بيت زير توضيح دهيد. 14

 يادگاری که در اين گنبد دّوار بماند                از صدای سخن عشق نديدم خوشتر
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 تاريخ ادبيّات:         الف( نام شاعر يا نويسندۀ آثار زير را بنويسيد. 15

 ( اتاق آبی:2:                                       اسرار التّوحيد( 1

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.

 ( بسياری از شاهکارهای ادبی همچون .............. جزء ادبيّات تعليمی به شمار می روند. 1

 گيرد. ( مفاهيمی همچون عشق، عرفان، مرثيه و مناجات درحوزۀ ادبيّات ......... قرار می2
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 حفظ شعر:               الف( بيت زير را مرتّب کنيد . 16

 چو -را  –اين نوا  –نوای  –خوشتر  –چه  –غيب  –دم  –او  –بنوازد  -هر دم –که  –زنم  –لسان  –شوق  –نای 

           .........................................................................             ....................................................................... 
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 ب(  در ابيات زير، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.

 تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم                بعد از تو روا باشد ............ همه پيمان ها

 ن از ..........          می گويم و بعد از من گويند به ...............گويند مگو سعدی چندين سخ

 چو به دوست عهد بندد ز ميان ............              چو علی که می تواند که به سر برد وفا را

1 

  نمره( 8پ( قلمرو فکری )  

 )                                       (  چيست؟« گهر تابناک » در بيت زير ، منظور از  17

 قطرۀ باران که در افتد به خاک     //           زو بدمد بس گهر تابناک
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 25/0 (                                   )                 نجات داد؟« مخمصه»چگونه خود را از « صاد»با توجّه به کالس نّقاشی  18

 )                                       (زير مربوط به کدام داستان است؟عبارت  19

 اين قصه، عجب ترين قصّه هاست؛ زيرا که در ميان دو ضد جمع بُود: هم فرقت بوَد وهم وصلت.
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 برای هر يک از کلمه های زير معادل مناسب از بيت زير بيابيد و بنويسيد.  20

 ها بکشت                      هم بر چراغدان شما نيز بگذرد بادی که در زمانه بسی شمع

 )                                       ( ب(انسان های بزرگ                )                                       (    الف( مرگ  
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شاعر چه امری را موقّتی و  «شما نيز بگذرد چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد // بيداد ظالمان» در بيت  21

 )                                       (  ناپايدار می داند؟
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 را مخاطب خود قرار داده است؟« صبا»چرا شاعر در بيت زير  22

 صبا ، بر آن سر زلف ار دل مرا بينی                    ز روی لطف بگويش که جا نگه دارد
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 5/0 ؟چيست از ستعارها  «رمه»، «ع / اين گرگی شبان شما نيز بگذردرمه  سپرده به چوپان گرگ طب ای تو» بيت 23

            مخاطب بيت زير کيست؟ 24

 )                                       (  خونت / با خون بهايت حقيقت / در يک تراز ايستاد
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 5/0 )                                                              (کنايه ازچيست ؟« فروش گندم نمای جو » عبارت  25

 معنی و مفهوم نثر:                                 عبارات زير را به فارسی روان برگردانيد: 26

 ................................................................................. پی برديم راه دست خودش هم نيست.الف( 

   .................................................................................ما را به نزديک خويش بازگرفت.  ب( 

 ................................................................................. به زبان ، ديگر مگو و به دل ، ديگر مدارج( 

 هرگز کيد کايدان با خواست خداوند غيب دان برابر نيايد.د( 

......................................................................................................................................................... 
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 معنی و مفهوم شعر:                                ابيات زير را به فارسی روان برگردانيد: 27

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع             اين گرگی شبان شما نيز بگذردالف( 

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

 ب( سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری                 که حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد

......................................................................................................................................................... 
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 20 جمع نمرات

 

 


