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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 زبانی  

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

 آراست محملب( اشتر طلبید و                    به من نگاه كرد  برّ و برقريب الف( 

 ذات است   مفرّحت( آن یکی                       ز درگاهِ شاه یَکایَکهم آنگه پ( 

  متواتر  الهی می دانست                ج( اختالف صیادان آنجا  مشیّتث( همه چیز را 

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

 الف( خان عدل بر همگان گسترده است           ب( صدقه ای كه دهيم حالل بي شبحت  باشد 

 نمره5/0در بيت زير نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد. -3

 راستی آشکارا گزند  نهان          ارجمندهنر خوار شد جادویی 

  5/0ربط(  –نوع واو را در عبارت زير مشخص نماييد)عطف  -4

 غرب از آن خداست و سرزمین های شمال و جنوب نیز آسوده در دستان خداست

  5/0را به صورت شاخص در جمله ای به كار ببريد .« دكتر» واژه  -5

 نمره  5/0در عبارت زير  -6

 چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانة ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود

 الف( يک وابسته پيشين بيابيد و بنويسيد 

 را مشخص نماييد  « شکل دهاتي اش»ب( هستة گروه اسمي 

  5/0نقش دستوری ضمير متصل مشخص شده را بنويسيد .   -7

 را بده عزم بر بندگی  مدل

 

 



 

 

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

 بارم  ردیف

 

 5/0در كدام سروده زير فعل اسنادی است ؟ « شد»عل ف -8

 چنان چون شده کاو باز یابد روان          سوی آب روانخرامان  بشد ف ( ال

 ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم   هرگز به یُمن عاطفت پیر می فروش(پ

 5/0را بنويسيد « تنيدن »بن ماضي و مضارع از مصدر  -9

 5/0بر اثر گذر زمان چه وضعيتي پيدا  كرده است ؟ « سوفار » واژه  -10

  5/0.................. + ی ( ساخته مي شود مانند ...............  صفت لياقت از تركيب ) -11

 

 نمره  3ب( قلمرو ادبي  

  25/0را بيابيد.« استعاره »  در عبارت زير آراية    -12

      0« در آورد از پای، بی سر تنش  / غضنفر بزد تیغ بر گردنش» 

 25/0در بيت زير شاعر با كدام واژه ها آراية جناس تام را به وجود آورده است ؟   -13 

 چون نیک نظر کرد پر خویش در او دید      گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست 

 5/0 را مشخص كنيد.«مشبّه به » در بيت زير     -14

 برگ ها چون سربازان تیر خورده به زمین می افتادند 

 5/0در عبارت زير، مجاز را بيابيد و مفهوم آنرا بنويسيد.   -15 

 موش زه آب دیدگان بگشاد و جوی ها بر صورت براند. 

  5/0در متن زير كدام واژه شخصيت بخشي شده است ؟ -16

 : خانه ات کجاست؟ ممکن از ناممکن می پرسد

 5/0در كدام بيت آراية متناقض نما وجود دارد توضيح دهيد  -17

 عشق شرط اولین هان تخموشی اس     عشق     فرط از من جان سوخت والف( مگ

 ب( ببین الله هایی که در باغ ماست        خموش اند و فریادشان تا خداست

 25/0مشخص نماييد « كنايه »در بيت زير   -18

 



 

 

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

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

 25/0كدام اثر خارجي را به زبان فارسي ترجمه كرده است ؟« پرتویسودابه »  -19

نمره  8پ ( قلمرو فکری   

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

 5/0.پدرم دریادل بود .در التی کار شاهان را می کرد -21           5/0عرضه ده مخزن پنهان کوه  -20

 5/0باید به مژگان رُفت گَرد از طُور سینین  -23         5/0برو شیر درنده باش ای دغل  -22

 5/0 خموشی است هان! اولین شرط عشق – 25          5/0 بخایید دندان به دندان کین -24

 5/0 .مواجب سیادت را به ادا رسانید -27            5/0نهان گشت کردار فرزانگان  -26

 5/0ت زير بيانگر چه ديدگاهي است ؟بي  -28

 به ترتیبی نهاده وضع عالم     که نی یک موی باشد بیش و نی کم 

 5/0برخوردار است؟   فضيلت های اخالقي  گوينده عبارت زير)قاضي بست( ، از كدام  -29

 .«قیامت سخت نزدیک است وزر و وبال آن به چه کار آید »

 

 5/0علي)ع( در نبرد با دشمن مي باشد .كدام بيت بيانگر اخالص  -30

 بینداخت شمشیر را شاه دین / به نام خدای جهان آفرین الف(

 پی سر بریدن بیفشرد پا / برافراخت پس دست خیبر گشا ب( 

 

 5/0دو عبارت زير بر چه مفهومي تاكيد دارند ؟   -31

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

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

 



 

 

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

 5/0  اين بخش از سرودة گوته، چه صفتي از خداوند بيان شده است ؟در  -32

 تشرق از آن خداست غرب از آن خداست و سرزمین های شمال و جنوب نیز آسوده در دستان خداس

 بارم  ردیف

 5/0ساكت بودن عاشق را بيان مي كند ؟  مفهوم كدام بيت -33 

 بزن زخم، این مرهم عاشق است            که بی زخم مردن غم عاشق است الف( 

 ب( مگو سوخت جان من از فرط عشق            خموشی است هان! اولین شرط عشق

 5/0در بيت زير، مقصود شاعر از موسي )ع( كيست؟ -34

 .است      موسی جلودار است و نیل اندر میان استوادی پر از فرعونیان و قبطیان 

 5/0.مفهوم كدام بيت ترسيدن مسلمانان از دشمن مي باشد   -35

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

 ب( چنان دید بر روی دشمن ز خشم   که شد ساخته کارش از زخم چشم 

 نمره  2ت( حفظ شعر 

 گویی نیست  .نیاز به پاسخ 

 

  موفق باشید 

 

 

 

 

 

 


