
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 14م خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نا

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                    دهمدواز كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                            كاظمي             آقای نام دبير :

 8/10/99 تاريخ امتحان :                                   كليه رشته هارشته تحصيلي: 

 صبح7:30ساعت شروع امتحان :                   3فارسي   نام درس :                                                                                         

 صفحه 3 تعداد برگ سئوال :         دقيقه    70 مدت امتحان :          شماره :                                                                    

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 

1 

 نمره(۷الف(قلمرو زبانی)

 های مشخص شده را بنويسيد.همعني واژ

 آید اقطالف(گر فراقت نکشد جان به وصلت بدهم           تو گرو بردی اگر جفت و اگر 

 نیست          لیک راز از پیش چشمم دور نیست دستورب(فاش و مطلق گفتنم 

 سعدی که شکر نعمت پروردگار کردمزید           خلعتج(شاید که التماس کند 

 توان کرد پاک معجرد(نه چندان نشیند در این دیده خاک         که بازش به 

 

1 

 د.داخل كمانک انتخاب كنيمعادل هريک از توضيحات را از  2

 قه(ف-کند)حکمتعملی احکام شرع بحث می عکه از فروالف(علمی 

 با(ق-ای که از سوی پیش باز است و دوطرف آن را با دکمه به هم پیوندند)طیلسانب(جامه

5/0 

 .نها را بنويسيدآل درست های اماليي را بيابيد و شکدر هريک از ابيات زير غلط 3

 صدساله را قرامت کرد نماز و طاعت  کنم که بر من عشق        الف(قضای کفر ادا می

 اغر طرب درفکنم دریغ منسب(جام مراد صفلگان پر از می نشاط و من          بهر چه 

5/0 

 نتخاب كنيد.داخل كمانک اامالی درست را از  4

 در خُلد پا نهد کافر صواب(نیست که-کافرند این دونان           )ثوابالف(به نعمت ما چون 

 عال نا(وث-از)سنا است فعت و کوه وقار و بحر سخا             عالء دین که سپهریب(سپهر ر

5/0 

 ا بنويسيد.و شکل درست آنها رهای اماليي را بيابيد در گروه كلمات زير غلط 5

نمط -بمستور و محجو-ضماد و مرحم-مسلک و طریق-فایق و باسق-عزّ و ذُلّ-خوان نعمت-و تضرّعاعراض »

 «هامواحب و بخشش-بساطو 

5/0 

 به كار رفته است؟« نهاد+مفعول+مسند+فعل»ای با الگویهای زير جملهدر كدام يک از مصراع 6

 سازدمیوه چون پخته شود برگ سفر میالف(

 ة بی درد سازد دردمندان را ملولب(خند

25/0 

 های زير مشخص كنيد.تبي نقش ضماير پيوسته را در 7

 هات بنشاندبه دست کند باغبان چنین سروی         چه جای چشمه که بر چشم الف(اگر

 دهم       خاک خود برباد تا هر ذرّه ای سویی بَرددهندش،میب(چون ز هر سویی نشانی می

5/0 

 در بيت زير توضيح دهيد. در مورد كاربرد معنايي رديف 8

 «جنگ و ضدیّت ملّی ز میان خواهد شدپرده بازی به پس پرده نهان خواهد شد        »

5/0 



 
 8/10/99تاریخ امتحان :                                کلیه رشته ها رشته :                   3فارسی   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 را مشخّص كنيد. و نوع حذف های حذف شدهدر ابيات زير بخش 9

 رسد به نهایتالف(مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان       هنوز وصف جمالت نمی

 ب(مرا به دست تو خوشتر هالک جان گرامی       هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت

1 

 را در بيت زير مشخّص كنيد.های وصفي و اضافي تركيب 10

 ه نیست کز تو هیچ خریدار بگذردرای          بازار حسن جمله خوبان شکسته

1 

 وع آنها را تعيين كنيد.های وابسته و ندر ابيات زير وابسته 11

 صد خروار زرالف(گفت چون است و چه ارزد این گهر          گفت به ارزد ز 

 ب(کفری است که رونق دوصد دین دارد          خاقان به جهان بیش ز یک چینش نیست

 ج(گه رنگ رخت ز عارض گل طلبیم             گه بوی خوشت ز برگ سنبل طلبیم

75/0 

 

12 

 

 نمره(۵قلمرو ادبی)

 ابيات زير را كامل كنيد.

 شمارانند بیز کف دادصت افر گونه .....                  کاینالف(...........................................

 .......................ب(از پای تا سرت همه نور خدا شود                  ................................

 

1 

 يد.ان آثار زير را بنويسنام پديد آورندگ 13

 ب(فیه ما فیه:           ه العشق:                     الف(فی حقیق

5/0 

ط رايه مربوآرا در ابيات زير بيابيد)هر«تعليلحسن  كنايه،اسلوب معادله،جناس همسان و»هایآرايه 14

 به يک بيت است(

 است که چرا شانه در آن جعد معنبر زده   ا به که کنند از شانه          الف(دست مشّاطه جد

 آفتاب انداخته باشد سیاه            بس که خود را در میاناش دانی چرا ب(خال بر رخساره

 ج(یک دل آسوده نتوان یافت در زیر فلک             در بساط آسیا یک دانة نشکسته نیست

 آیین محبّت ز ازل پرده دری بود     د(تنها نه همین پردة ما را بدرد عشق             

1 

 وسيد.بنابيد و در هر يک از ابيات زير دو آراية بارز بي 15

 الف(آتش عشق است کاندر نی فتاد             جوشش عشق است کاندر می فتاد

 اش نام نهادندب(دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی          مرداد مه و گاه دی

1 

 ادبي است؟ گر كدام آرايةهای مشخّص شده نشاندر عبارت زير بخش 16

  بات دربگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات ن تا فرش زمرّدینفته فرّاش باد صبا را گ»

 «بپرورد زمین دمه

5/0 

 ا در بيت زير بيابيد.ر«زجناس،تشبيه و مجا»هایآرايه 17

 ریغدآن که از دندان تو را بخشید چندین آسیا            بی دهن واکردنی حاشا که نان دارد 

75/0 

 زير چگونه است؟شيوة بيان در بيت  18

 «گوشة میکده از باده کنون بینی مست         مفتی شهر که بد معتکف اندر محراب»

25/0 
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19 

 نمره(۸قلمرو فکری)

 عبارات و ابيات زير را به نثر روان بنويسيد. ، هامعني و مفهوم هر يک از مصراع

 نمره(25/0الف(گفت:کار شرع کار درهم و دینار نیست)

 نمره(5/0اشی کی راهبر شوی؟)ب(تا راهرو نب

 نمره(5/0ج(نی حریف هر که از یاری برید)

 نمره(5/0د(با جان بودن به عشق در سامان نیست)

 مره(ن5/0)هـ(آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارة آسمان رفته بودم

 نمره(5/0خواندند.)میهای فرات،خط از کرانة رود تیبر و(روزگاری کرانه

 نمره(۷5/0ز(یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فروبرده و در بحر مکاشفت مستغرق شده)

 مره(ن5/0)ح(آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم        ملّت امروز یقین کرد که او اهرمن است

 

4 

 ز ابيات زير را بنويسيد.مفهوم نهايي هر يک ا 20

 کندهای عشق مجنون میکند        قصّهحدیث راه پر خون میالف(نی 

 اش نام نهادندب(آیین طریقت از نفس پیر مغان یافت          آن خضر که فرخنده پی

5/0 

 ؟بيانگر چه مفاهيمي استهر يک از عبارات زير  21

 د.ها پناه ببرحکومت سرهنگالف(از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم،ناچار شده به مار غاشیة 

 ری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.ها بودم . زنبوب(شاهین تیز بال افق

5/0 

 يد.و عبارت زير را بنويس مفهوم مشترک بيت 22

 ایبیند که نقشی برکشد          وان که دید،از حیرتش کِلک از بنان افکندهاشت نمی*هیچ نقّ

 حق معرفتکعرفناک  حیّر منسوب که:ما*واصفان حِلیة جمالش به ت

5/0 

 د اشاره شده است؟ت خداوندر عبارت زير به كدام صفا 23

 «جا کشیدهدریغش همهبی حسابش همه را رسیده و خوان نعمتباران رحمت بی»

5/0 

 است؟چه مفهومي تأكيد شده در هر يک از ابيات زير بر 24

 نش آن خانه که بیت الحزن استآباد        ز اشک ویران ک ای کاو شود از دست اجانبالف(خانه

 ب(در دفتر زمانه فتد نامش از قلم           هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت

 که باید          از ریشه بنای ظلم برکند بناج(برکن ز بن این 

 نام نهادند؟اش کی بود؟کجا بود؟کی              اش نام نهادندد(کاووس کیانی که کی

1 

 5/0 رد؟داهايي اشارهتفاوت در كوير،دكتر شريعتي با مقايسة زندگي روستايي و زندگي شهری،به چه 25

 چيست؟«اختر سعد»و«شير سپهر»ود ازدر بيت زير مقص 26

 «با شیر سپهر بسته پیمان           با اختر سعد کرده پیوند»

5/0 

  

 «تندرست و کامروا باشید»

 

 


