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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  عداد برگ سئوال : ت           دقيقه                   مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  نمره 7 زباني قلمرو( الف 

  نمره5/1.بنویسید را شده مشخص ترکیبات و لغات معنی  -1

                  کرد توقیع و نوشت رقعتی پس( الف

 گوشم به آید رحیل بانگ کران هر از( ب

   رسید می گوش به زنبورک حامل شتر صدای( پ

 بجستم، صیاد دست از ایشان مظاهرت و معونت به( ت

                   شاه درگاهِ ز یَکایَک آنگه هم( ث

 کرد می را شاهان کار التی در. بود دریادل پدرم( ج 

  نمره1.بنویسید را ها آن صحیح شکل و بیابید را امالیی نادرست کلمات  زیر، متن گروه در -2

 تر اولی موافقت فراق وقت در( ب اش بقچه سر رفتم نبود پیرزن که روزی و کردم غُال من( الف

 نمره5/0.بنویسید را شده مشخّص های واژه دستوری نقش زیر بیت در -3

 .بود آرام بود،کالس نگفته سخن معلم که وقتی تا

 5/0. بنویسید را زیر افعال زمان -4

  است تنیده هم در زندگی زیبا، چنین

 نبینم اختران جز هیچ سرم فراز بر 

  5/0.  ببرید کار به ای جمله در شاخص صورت به را «آقا»  واژه -5

  نمره 5/0 زیر عبارت در -6

 آن در مدّتی و گردید روانه شام طرف به بازگشت، در برد، پایان به را حج مناسک ولد، بهاء ، موالنا پدر که هنگامی

 . برد سر به نواحی

   بنویسید و بیابید پیشین وابسته یک( الف

 .  بنویسید را «ولد بهاء»  دستوری نقش( ب

  5/0.  بنویسید را زیر بیت در  شده مشخص متصل ضمیر دستوری نقش  -7

  کن هوسناک غمانم بی چون نه

 5/0 ؟ است اسنادی فعل زیر سروده کدام در «شد» فعل -8

 روان یابد باز کاو شده چون چنان          روان آب سوی بشد  خرامان(  الف

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

 5/0.  بسازید فاعلی صفت یک و لیاقت صفت یک«  گفتن»مصدر از -9

  5/0 بنویسید را شده مشخص پسین وابستة نام -10

 داد تکان را مدرسه و کالس آنان خندة مهیب

 5/0. آید می حساب به مرده و است کرده ترک زبان زمان گذر در واژه کدام -11

  سوفار( ب                                    شوخ( الف

 



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

 

 بارم  ردیف

  نمره 3 ادبي قلمرو( ب 

  25/0.بیابید را «تشخیص/  مکنیّه استعارة»   آرایة زیر عبارت در   -12

 «     شد دل نامش و چکید قطره یک    زدند روح رگ بر عشق نشتر سر »

 25/0 ؟ تاس آورده وجود به را جناس آرایة  ها واژه کدام با شاعر زیر بیت در  -13 

 برانیم لبنان خط تا جوالن به جا زان/  برانیم جوالن بر برخیز من جانان

 25/0. کنید مشخص را «مشبّه»  زیر بیت در   -14

  زور به پیالن نخوردند روزی که       مور چو کنجی به نشینم پس کزین

 25/0. است« عمرو»  از استعاره واژه کدام زیر، عبارت در  -15 

   اژدها آن شمشیر کرد عَلَم/  اله شیر آورد، سر بر سپر

 5/0چیست؟ از مَجاز شده، مشخّص ی واژه -16

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

 5/0. دارد وجود«  تناقض»  آرایة زیر عبارت کدام در -17

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

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

 5/0 نمایید بررسی«  کنایه» نظر از را زیر بیت -18

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

 5/0؟  ببرید نام «گوته» ادبی اثر یک -19

 

 نمره 8 فکری قلمرو(  پ 

  نمره4.برگردانید روان نثر به را زیر عبارات و ابیات

 5/0.دویدم می لکّه هیجان فرط از -21             5/0. رنگ جنگ آن سهم از باخت فلک -20

 5/0  گرفت بباید من با شماریت -23                     5/0 یابند وقیعت مجال طاعنان -22

 5/0 گوشم به آید رحیل بانگ کران هر از – 25                      5/0   او با نیاز در همه خویشان -24

 5/0   درستم امروز بگوی را بونصر -27                 /5  است عاشق مرهم این زخم، بزن -26

 5/0؟ است  دیدگاهی چه بیانگر زیر بیت  -28

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

 5/0چیست؟ قبطیان و فرعونیان از شاعر منظور زیر، بیت در  -29

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

 5/0  ؟ است شده بیان خداوند از صفتی چه گوته، سرودة از بخش این در -30

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

 5/0 ؟ کند می بیان را عاشق بودن ساکت بیت کدام مفهوم -31

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

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

  

 



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

 

 بارم  ردیف

 5/0 ؟ است شده تاکید«  راجعون الیه انا و هلل انا»  بیت کدام در  -32 

   کبریاست ما منزل رویم جا همان باز     ایم بوده ملک یار ایم بوده فلک به ما( الف

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

 5/0  است؟ دیدگاهی چه بیانگر گوته، سرودة از بخش این -33

 رنج از رَستن وقت به کن، او شکر و رنج هنگام به کن، خدا شکر تو و

 5/0  ؟ چیست زیر بیت در«  خون دریای» از مقصود -34

 .     گشت می چنگیز سر دنبال به    تاریک دشت در خون دریای آن در( الف

 5/0. باشد می دشمن با نبرد در( ع)علی اخالص بیانگر بیت کدام -35

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

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

 

 

  نمره 2 شعر حفظ 

  است شده برگزار شاد در قبال آزمون این

 

  باشید موفق 


