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 14خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نام 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                  عليزاده  نام دبير : آقای

 99/10/6تاريخ امتحان :                                        كليه رشته ها رشته تحصيلي: 

 صبح 10ساعت شروع امتحان :                           1فارسي نام درس :                                                                                  

 صفحه تعداد برگ سئوال :            دقيقه               60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 

 

 

 بارم  ردیف

  قلمرو فكری  الف

 *ابيات و عبارات زیر را به فارسی روان معنی کنيد .

 (25/0از خو باز کنيم . )  شوخ -1

 (5/0. ) از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد  هر که داد -2

 ( 1. )در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت        این عوعو سگان شما نيز بگذرد  -3

 ( 75/0ال مرا مرمّتی کند . )آن مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا ح -4

 (5/0در نهایت تخت و گاه ) در بدایت بند و چاه بود و -5

 (5/0) گفتم این شرط آدميت نيست           که مرغ شبيح گوی و من خاموش -6

 (25/0جی ما را برسد شاید) گر در طلبت رن -7

 (1حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست     که آشناصحبت آشنا نگه دارد  )  -8

 ( 1و صحرا منم )  گلبنتاج سر   گفت در این معرکه یکتا منم -9

 

 مفاهيم مورد نظر را بنويسيد .   ب

 (25/0) چيست ؟« در بن این پردة نيلوفری » منظور از مصراع  -1

 ( 5/0چيست ؟ )«هرگز کيد کایدان با خواست خداوند غيب دان برابر نيامد» منظور از  -2

 ( 5/0چه مفهومی دارند ؟ )« قياس کند مرا اهليت چيست » عبارت  -3

 (5/0؟ )ره داردبه چه مفهومی اشا«گه بر همه رنگ و برازندگی    می کند از پرتو من زندگی »در عبارت  -4

 ( 5/0)یعنی چه ؟« ل قرآن ، مَثَل آبِ روان است مَثَ»  منظور از عبارت -5

 (75/0)دارد ؟ به چه نکته ای اشاره«و عزمت ضامن دوام جهان شد   جهان با دروغ می پاشد » در عبارت  -6

 

 قلمرو ادبي ج

 (1) (در بيت زیر چند تشبيه وجود دارد ؟ معلوم کنيد ) ارکان اصلی تشبيه مورد نظر است  -1

 گاه چو تيری که رود بر هدف   گر به دهان بر زده کف چون صدف 

کدام آرایه « کز همه شيرین سخنی گوش ماند   ليك چنان خيره و خاموش ماند » در بيت  -2

 (5/0سبب زیبایی معنوی بيت شده است ؟ مشخص کنيد . )

 (5/0عبارت زیر را کامل کنيد . ) -3

  . تسا..... نوشته ............ح حال ...ت که آن را در شرسا از محمد بن منور...................................  کتاب 

کدام واژه « پرور آید گفتا تو بندگی کن کاو بنده گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت » در بيت  -4

 (5/0)آرایة استعاره را پدید آورده است ؟

 (5/0آرایة سجع را معلوم کنيد . )در عبارت زیر  -5

 « یوسف صدیق وفادار بُوَد و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بُوَد » 

 (5/0احساسات شاعر دربارة دوستی و محبت آشکار می شود ؟ ) ،در کدام نوع ادبی -6

 



 
 6/10/99تاریخ امتحان :               کليه رشته ها  رشته :                      1فارسی دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 (75/0شعر همای رحمت را کامل بنویسيد .)بيت دوم  -7 

 (75/0 مثالی درست از درس سوم بنویسيد و تشریح نمایيد .)آرایه حسن تعليل را با  -8

 (75/0) بيت اول شعر بوی گل و ریحان را بنویسيد  -9

 

 قلمرو زباني  ج

 (5/0بيت زیر را بر اساس ترتيب اجزای اصلی جمله مرتب کنيد . ) -1

 «غلغله زن چهره نما تيز پا   گشت یکی چشمه ز سنگی جدا » 

 (1ترتيب فعل امر ، ساخت منفی ماضی استمراری بسازید . ) به« دارد می رود » از فعل  -2

 امر : 

 : منفی  ماضی استمراری

 نمره ( 1جدول زیر راکامل کنيد . )  -3

  هم خانواده   مترادف  نعام اِ

  هم خانواده   مترادف  فراغ
 

 ست ؟ ادر عبارت زیر بر اساس تحول معنایی کلمات ترکيب مشخص شده چه تغيير معنایی یافته  -4

 ( 5/0. ) باز گرفتما را به نزدیك خویش 

 (5/0ه را در جملة زیر بنویسيد. ) نقش دستوری کلمات مشخص شد -5

 نکشيد . پهلوهرگز جانوری جز از  صاد

 (5/0عنای کلمات زیر را بنویسيد. )م -6

 : همعرکالف( 

 :  مسلخب( 

 (5/0را در بيت زیر توضيح دهيد . ) هاضمير نقش -7

 ت در تو هر دو جهان از که جویمت گم گش  ای بی نشان محض ، نشان از که جویمت 

 نمره ( 5/0در عبارت زیر حذف و نوع آن را بنویسيد. ) -8

 « نيکو خو ، بهتر از هزار بار نيکو رو » 

د  نی...... می گو............شکل می توان استفاده نمود کلمات ...........در فارسی معيار به کلماتی که به دو  -9

 نمره ( 5/0مانند کلمة ...............................  . )

 

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                  دهم  كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                               عليزاده  نام دبير : آقای

 99/10/6  تاريخ امتحان :                                    كليه رشته هارشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                        1نگارش   نام درس :                                                                                  

 صفحه   عداد برگ سئوال :ت           دقيقه              40 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 يکي از موضوعات زير را انتخاب و درباره آن انشاء بنويسيد. 

 خط( 5حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید ) –لف ا

سگس بر لب جویی استخوان یافت ،عکس آن در آب بدید پنداشت که دیگری است به طمع دهان باز کرد تا آن را نیز بر گیرد آنچه در 

 دهان بود به باد داد . 

 خط( 5 ) .زیبا بنویسید دن ( و ذهنی )تخیالت ذهنی ( متنیبه شکل عینی )حس دی« دیوار » درباره ب(

 خط( 5 را به شکلی درست گسترش دهید .)« ا باد می برد باد آورده ر» ج( ضرب المثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توضیحات: مالک های ارزیابی انشا : 

 یکی از موضوعات را برای انشاء بنویسید  -1

 داوری انشا شما صرفا بر اساس موارد زیر ارزیابی می شود :  -2

 نمره ( 5)خوش آغازی )مقدمه زیبا و جذاب با فضا سازی مناسب( (الف

 نمره( 10)ب( خالقیت و نوآوری در نوشتن و استفاده از دانش های زبانی و ادبی مناسب 

 نمره(3) ج( خوش خطی و رعایت عالیم نگارشی و امالی مناسب کلمات

 نمره( 2) د( رعایت درست تعداد خط های خواسته شده در هر بخش 

 


	فارسي ج[
	نگارش

