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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

                  نوشت و توقیع کرد رقعتیالف( پس 

  فیل ژَنده ب( چو غلتید در خاک آن

 به گوش می رسید   زنبورکپ( صدای شتر حامل 

 دوستان به کرم عهد تو بیفزایدثقت  ت(

 غَوث( بدیدندش آنجا و برخاست 

 ج( مسحور کار خود  بودم 

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

 بینداخت ب( مات و مبحوت عینک کذا به چشمم است صیّاد پیش آمد و جال باز کشید و هبّهالف( 

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

 شوند  باخبررو برگردانیدند که از واقعه  شاگردان کالس

 5/0زمان افعال زير را بنويسيد . -4

 باشند  تا به برّ و بحر نشانمان    نهاده او اختران را در آسمان

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

 نمره  5/0در عبارت زير  -6

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

 نواحی به سر برد. 

 الف( يک وابسته پيشين بيابيد و بنويسيد  

 را بنويسيد .  «بهاء ولد» نقش دستوری ب( 

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

 دلم را بده عـــزم بر بندگـــی 

 5/0در كدام بيت  فعل اسنادی است ؟ « شد»فعل  -8

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

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

 5/0يک صفت لياقت و يک صفت فاعلي بسازيد . « شنيدن »از مصدر -9

  5/0ربط(  –نوع واو را در عبارت زير مشخص نماييد)عطف  -10

 او انواع حلقه زدن و چرخیدن را تمرین کرد و آموخت 

  

 



 

 

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

 بارم  ردیف

 5/0ترک كرده است و مرده به حساب مي آيد . ان زبانكدام واژه در گذر زم -11 

 الف( رعنا                                    ب( برگستوان

 

 نمره  3ب( قلمرو ادبي  

  25/0را بيابيد.« شخيصت -استعارة مکنيّه »  ر عبارت زير آراية د   -12

      0«ممکن از ناممکن می پرسد : خانه ات کجاست؟». 

 25/0در بيت زير شاعر چگونه آراية جناس را به وجود آورده است ؟   -13 

 باید به مژگان رُفت گَرد از طُور سینین / باید به سینه رَفت زین جا تا فلسطین 

 25/0 را مشخص كنيد.« مشبّه»در بيت زير     -14

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

 25/0در عبارت زير، كدام واژه استعاره است.   -15 

 عَلَم كرد شمشير آن اژدها   / سپر بر سر آورد، شير اله

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

 کاهنگران پشت پای         بپوشند هنگام زخم درای  چرماز آن 

 5/0وجود دارد .« تناقض » در كدام عبارت زير آراية  -17

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

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

 5/0بررسي نماييد « تشبيه »بيت زير را از نظر  -18

 هال منکر جان و جانان ما          بزن زخم انکار بر جان ما 

 5/0كدام است  ؟ «گوته»مهمترين اثر ادبي  -19

 

 نمره 8پ ( قلمرو فکری  

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

 5/0.دو برادری مثل عَلَم یزید می مانید -21                5/0عرضه ده مخزن پنهان کوه  -20

 5/0از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم  -23               5/0برو شیر درنده باش ای دغل  -22

 5/0بزن زخم، این مرهم عاشق است   – 25                 5/0  دلیران میدان گشوده نظر -24

 5/0جال باز کشید و حَبَه بینداخت  -27                 5/0نهان گشت کردار فرزانگان  -26

 5/0است ؟  {تالش  –بيت زير بيانگر چه ديدگاهي}توكل   -28

 برو شیر درنده باش ای دغل      مینداز خود را چو روباه شل 

 5/0در بيت زير، منظور شاعر از موسي )ع( كيست؟  -29

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

 



 

 

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

 

 

 بارم  ردیف

 5/0كيست ؟ « ساالر نو »در بيت زير  -30 

 درگاه ساالر نَو / بدیدندش آنجا و برخاست غَوبیامد به 

 

 5/0مفهوم كدام بيت ساكت بودن عاشق را بيان مي كند ؟  -31

 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

 

 5/0تاكيد شده است ؟ « انا هلل و انا اليه راجعون » بيت در كدام   -32

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

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

 5/0  اين بخش از سرودة گوته، بيانگر چه ديدگاهي است؟ -33

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

 

 5/0در بيت زير چيست ؟  « دريای خون »مقصود از  -34

 در قرص خورشید    غروب آفتاب خویشتن دید. دریای خونالف( در آن 

 

 5/0.است« ترس و شرمندگي»مفهوم كدام بيت   -35

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

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

 

 نمره  2حفظ شعر  

 این سوال از طریق شاد ارسال شده است و نیاز به پاسخ گویی نیست .

 

 

  باشید موفق 


