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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهميازكالس :

 1400-1399 دومپاياني                                                               حدادی نام دبير : آقای

 30/2/400تاريخ امتحان :                    و معارف علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 9اعت شروع امتحان : س                        2فارسي نام درس :                                                                                  

 صفحه 3عداد برگ سئوال : ت           دقيقه                   مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 نمره 7الف( قلمرو زباني   

 نمره 5/1معني لغات و تركيبات مشخص شده را بنويسيد.  -1

 ،     بور می شدم.                      ب( پایم به توپ نمی خورد؛ بودآغوز به منزله شیر  الف( 

 آید به گوشم  رحیل ت ( از هر طرف بانگ                  روی دژمپ( بدو گفت مهتر به 

 عاشق است  مرهمدوستان به کرمِ عهد تو بیفزاید.       ج(   بزن زخم، این ثِقَتِ  ث(

 در ابيات زير شکل درست واژة اماليي را انتخاب كنيد.  -2

 ر آن اژدها         الم( کرد شمشی –الف ( سپر بر سر آورد شیر اله / ) علم 

 هرب( –ب ( چنین آن دو ماهر در آداب ضرب / ز هم رد نمودند هفتاد )حرب 

 نمره  5/0در بيت زير نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد. -3

           خاموشبه سوی او گوش     کاین قصه شنید گشت  پدر می داشت

 5/0شوخ در گذر زمان مشمول چه وضعيتي از وضعيت های چهارگانه شده است ؟ » واژه  -4

 5/0عطف( -)ربط 0 را زير مشخّص كنيد.« واو » در عبارت نوع  -5

 «؟ آدمی،  امّا  خاموشی دریا و  هیاهوی خاك و موسیقی آسمان را در خود دارد » 

 5/0در عبارات زير زمان و نوع  افعال مشخّص شده را بنويسيد. -6

 « بستاییمباشد که از میان اَسمای صدگانه اش / او را به همین نام  /گسترده استو خوان عدل خود را بر همگان » 

 5/0را بنويسيد « ايستاد» تفاوت معنايي  -7

 الف( صیاد گرازان به تک ایستاد . 

 ب( صیاد در پی ایشان ایستاد . 

 5/0را بنويسيد. « رستن»بن ماضي و مضارع مصدر -8

دانشمندان ايراني تاوان كوتاهي حاكمان عباسي را با جانفشاني خود مي » مجهول فعل جمله  -9

 5/0پردازند 

 پرداخته می شوند -2پرداخته می شود                              -1

 5/0نقش ضمير پيوسته مشخص شده را بنويسيد  -10

 بیامرزد پدرم دریا دل بود  شخدای

 5/0در كدام گزينه شاخص است ؟ « استاد» واژه -11

 الف( دکتر زرین کوب استاد تاریخ و ادبیات بود . 

 ادبیات داشت .ب( استاد زرین کوب دکترای 

 5/0كدام گزينه درست است ؟  -12

 الف ( گوینده : صفت فاعلی              ب( خوردنی : صفت نسبی

 

 



 
  تاریخ امتحان :                            و معارف علوم انسانی رشته :          دنباله سؤال امتحان درس :

 

 بارم  ردیف

 نمره 3ب( قلمرو ادبي  

 5/0را بيابيد. « استعارة مکنيّه »  (  در عبارت زير آرايه ی 13

 « چنان غرق لذّت شده بودم که سر از پا نمی شناختم ». 

 5/0كنايي زير را بنويسيد. ( مفهوم عبارات14 

 الف( قال کردم                             )ب( گرم و سرد روزگار چشیده  

 25/0را مشخص كنيد. «به مشبّه»(  در بيت زير  15

 درفشان الله در وی، چون چراغی      ولیک از دُودِ او بر جانش داغی  

 25/0( در عبارت زير، استعاره را بيابيد. 16 

 5/0او را در بندِ بال بسته دید، زه آبِ دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند.(چون 

  25/0واژه  مشخص شده، مجاز از چيست؟ -17

  بازارگاه چو کاوه برون شد ز درگاه شاه  /  بر او انجمن گشت

 25/0را بيابيد.« حس آميزی » در بيت زير آرايۀ  -18

 « ولی مادرم خشک بود و کم سخنخاله ام قصه های شیرینی می گفت » 

 25/0در كدام بيت آرايۀ حسن تعليل يافت مي شود؟ -19

 الف ( زان روی به کوی دوست گذارم نمی فتد  /  بگرفت اشک دیدة من رهگذار من

 ب ( همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاك  / چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است

 25/0در كدام بيت  آرايۀ جناس تام وجود دارد ؟   -20

 الف( آمد سوی کعبه سینه پر جوش    چون کعبه نهاد حلقه در گوش 

 ب( می گفت گرفته حلقه در بر             کامروز منم چو حلقه بر در 
 

 25/0سرودة كيست؟« حملۀ حيدری » شعر  -21
 

 

  نمره  8قلمرو فکری پ(  

 نمره 4ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد. 

 5/0کبوتران اشارت او را امام ساختند.-22

 5/0. بخایید دندان به دندان کین -23

 5/0در مقابل این قدّ دراز، چشمم سو نداشت. -24

 5/0نباشم بدین محضر اندر گوا  -25

 5/0سراچه ذهنم آماس می کرد .-26

 5/0رود ممد حیات است  هر نفسی که فرو می -27

 5/0بزن زخم کاین مرهم عاشق است -28

 5/0امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد -29

 با توجّه به ابيات زير به سؤاالت پاسخ دهيد: 

 بپویید کاین مهتر آهرمن است  /  جهان آفرین را به دل دشمن است

 نه خُرد همی رفت پیش اندرون مرد گُرد  / سپاهی بر او انجمن شد

 



 
  تاریخ امتحان :                            و معارف علوم انسانی رشته :          دنباله سؤال امتحان درس :

 

 بارم  ردیف

 25/0به چه معناست؟  « بپویید » واژة   - 30  

 25/0کیست؟  «مردگرد » منظور از  -31 

 5/0بيت زير بيانگر چه ديدگاهي است ؟  -32

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست                  چرا به دانه انسانت این گمان باشد 

 5/0با توجه به بيت زير توضيح دهيد. نگرش پدر مجنون  در مورد عشق  -33

 گویا یا رب از این گزاف کاری               توفیق دهم به رستگاری 

 5/0مفهوم  بيت زير چيست ؟  -34

 بخور تا توانی به بازوی خویش   که سعیت بود در ترازوی خویش 

 5/0دو عبارت زير بر چه مفهومي تاكيد دارند ؟   -35

  .بارد اما بر سر آن کس که سر فرو آردالف( از آسمان تاج 

 .ب( هنگامی که  در فروتنی، بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم

 

 5/0 مفهوم كلّي بند زير به كدام ويژگي خداوند اشاره مي كند؟ -36

دستان خداست شرق از آن خداست / غرب از آن خداست / و سرزمین های شمال و جنوب نیز / آسوده در ». 

» 

 5/0 مفهوم بيت زير را بنويسيد.  -37

 خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد     عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد

 5/0(تاكيد شده است ؟« بر روزی رساني خدا و توكل بر خدا» در كدام بيت   -38

 بخور تا توانی به بازوی خویش      که سعیت بود در ترازوی خویش  (1

 زنخدان فرو برد چندی به جیب        که بخشنده روزی فرستد ز غیب   (2

 

 

 نمره  2حفظ شعر  

 حفظ شعر شفاهی پرسش خواهد شد

 

  باشید موفق 


