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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 1400-1399 دومپاياني                                                       حدادی   نام دبير : آقای

 30/2/1400 تاريخ امتحان :                           رياضي فيزيکرشته تحصيلي:

 صبح9اعت شروع امتحان : س                             2فارسي  نام درس :                                                                                  

 صفحه 4 عداد برگ سئوال : ت                      دقيقه          مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 نمره  7الف( قلمرو زباني  

 5/1معني واژگان مشخّص شده را بنويسيد. -1

 ایشان از دست صیّاد بجستم.  مظاهرتالف (به معونت و 

 آید به گوشم                         رحیل ب( از هر طرف بانگ

                              فیروزه فام روضهب( شاهد آن 

 کار شاهان را می کرد.    التیپ( پدرم دریادل بود در 

                               دژمت( بدو گفت مهتر به روی 

      به گیتی به مهر و وفا خنیدهث( 

 نمره 1.بنويسيد را ها آن صحيح شکل و بيابيد را اماليي نادرست كلمات زير،  كلمات گروه در -2

  -موونت و مظاهرت   -قوّال و بازیگر   –غوز  باال غوز - ظن سوء  -شمردن  مغتنم  - گو قصّه و نقّال

 5/0صورت گرفته است؟ آن را بنويسيد. «  حذف شناسه » در متن زير در كدام قسمت -3 

 «اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید. مطوقه گفت: جای مجادله نیست کبوتران ». 

 5/0(  در گروه اسمي زير هسته مشخّص كنيد.4

 الف( این دو روحانی جوان 

 25/0(  در گروه  اسمي زير  نام وابسته های پيشين را بنويسيد . 5

 الف( همین نام        

 25/0.مجهول فعل جملة زير كدام است ( 6

 .مریم کتاب منطق الطیر و الهی نامة عطار نیشابوری  را می خوانَد 

 الف( خوانده مي شود                        ب( خوانده مي شد 

 

 



 
 30/2/400  تاریخ امتحان :                           ریاضی فیزیک رشته :                 دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 

 5/0( در عبارت زير زمان افعال مشخّص شده را بنويسيد. 7

 «، سازدمبدل به غبارش  نتواندروح را خاك » 

 5/0نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنويسيد. ( در بيت زير8

 «               نام دیوانگانگشت کردار فرزانگان     پراکنده شد  نهان» 

 5/0را به صورت شاخص در يک جمله به كار ببريد . « استاد» ( كلمة 9

 5/0( كدام واژه به كلي زبان را ترک كرده است .10

 ب( سوفار         الف( شوخ                       

 5/0به صورت قيد در جمله به كار ببريد « نگران » (واژه 11

 5/0( در بيت زير حرف پيوند وابسته ساز را مشخص نماييد 12

 در این بود درویش شوریده رنگ      که شیری درآمد شغالی به چنگ    

 

 نمره 3ب(  قلمرو ادبي  

 . 5/0را مشخص نماييد « ه استعارة مکنيّ» (  در عبارت زير آرايه  13

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

 5/0( مفهوم عبارات كنايي زير را بنويسيد.14 

 الف( دریا دل بودن                                      ب( گرم و سرد روزگار چشیده  

 5/0را مشخص كنيد.«  مشبه» (  در بيت زير  15

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

 5/0( در عبارت زير، استعاره را بيابيد. 16 

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

  25/0( واژه  مشخص شده، مجاز از چیست؟17

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

 



 
 30/2/400  تاریخ امتحان :                           ریاضی فیزیک رشته :                 دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

  25/0در كدام بيت آرايه متناقض نما  يا پارادوكس مي يابيد  -18 

 الف(  کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق              بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی 

 ب( چون رایت عشق آن جهان گیر                شد چون مه لیلی آسمان گیر 

 5/0شاعر آلماني چيست ؟ چه كسي آنرا به زبان فارسي ترجمه كرده است  ؟ « گوته»مهمترين اثر ادبي -19

 

 نمره (8پ (  قلمرو فکری)   

 نمره  4ابيات و عبارات زير را به نثر روان ، بازگرداني كنيد .

 سراچه ذهنم آماس مي كرد.        -20

 استهنوز در خانه اول حافظه ام باقی  -21

 دريا دالن راه سفر در پيش دارند   -22

 و اال طاعنان مجال وقیعت یابند              -23

 جامه بگردانيد و تَر وتباه شده بود            -24

 بپویید کاین مهتر آهرمن است              -25

 خموشي است هان اوّلين شرط عشق          -26

    همه برده سر در گریبان فرو     -27

بيانگر چه نوع « كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست/ چرا به دانه انسانت اين گمان باشد » بيت : (  28 

 5/0ديدگاهي است؟

 5/0چيست؟« م بيل و هپل و هپو هستي افسار گسيخته مي ماني، شلخته و هردبه شتر ». (  مفهوم عبارت 29

 

 با توجّه به متن زير به سؤاالت پاسخ دهيد.  

چون ایشان حقوق مرا به مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیّاد بجستم، مرا نیز از » 

 «عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد 

 25/0( گویندة این عبارات کدام شخصیّت داستان است؟   30

                    25/0( زاویة دید این جمالت را بنویسید.   31

 



 
 30/2/400  تاریخ امتحان :                           ریاضی فیزیک رشته :                 دنباله سؤال امتحان درس :

 5/0 گوته در بند زير كدام صفت خداوند را مي ستايد؟( 32 

 «اوست که عادل مطلق است/ و خواهان عدل خود را بر همگان گسترده ». 

 5/0 در بيت زير كيست ؟«مرد گُرد » ( مقصود از 33

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

 5/0چه كساني است؟« چراغدان » شاعر ازدر بند نخست اين سروده، منظور  -34

 چراغدان را نیز که صبورانه در سایه می ایستد از یاد مبر

 5/0محصول چه چيزی است؟« دل » با توجّه به رباعي زير ،   -35

 از شبنم عشق خاك آدم گل شد          صد فتنه و شور در جهان حاصل شد » 

 «قطره فرو چکید و نامش دل شد  سرنشتر عشق بر رگ روح زدند           یک  

 5/0.است« ترس و شرمندگي»مفهوم كدام بيت  -36

 نشد هیچ کس را هوس، رزم او / همه برده سر در گریبان فروالف( 

 که کم دیده باشد زمین و زمان  / ب( نهادند آوردگاهی چنان

 

 نمره  2ت(حفظ شعر  

 نیاز به پاسخ گویی نیست  .

 

  موفق باشید 

 

 

 

 

 

 


