
 «                                            سمه تعالیاب »                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 نوبت اولامتحانات:   ولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم  دبیرستان نمونه د                نام و نام خانوادگی:                    

 1400 /10/ 27 تاریخ امتحان:            ریاضی/ تجربی رشته:          دهم یازپایه:         2فارسی کالس:             امتحان:

 دقیقه   60مدت زمان:                                                           شماره صندلی:                                                      

 2 تعداد صفحات:                                                                                                                                 نام دبیر: 

 بارم نامه بنویسید.ها و خاندان مطهّرش سواالت زیر با دقت بخوانید و جواب خود را در پاسخیاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانیعزیزان سالم با  ردیف

  نمره(  7قلمرو زبانی ) 

 های مشخص شده را بنویسید.معنای واژه 1

 و تب تمامی زایل شد علّتب(                             فروبرد چندی به جیب  زنخدانالف( 

 به رستگاری  دهم توفیق( ت                                  بودند. زنبورکحامل  شترها،پ( 

1 

 نامه بنویسید.ها را یافته و درستشان را در پاسخآن غلط امالیی وجود دارد هشتهای زیر در میان گروه کلمه 2

                        -درقضا وغ -صفیر و فریاد -زن و رخصتاِ -شائبه و خالص  -مهدو مهمل -خاست و رغبت -ذیل نامه 

     -ی الهیوالجاللعزّت و ز -هاحاکمان و خان -عزّت و ذلّت  -و گلزار روضه -هالوت و شیرینی -شایق و مشتاق 

 اسرار و پافشاری -التهاب و اضطراب –مطرب و آوازخان 

2 

 هم بنویسید.رابطة واژگان زیر را با  3

 نخود و عدسب(                       فوتبالش و الف( ورز
5/0 

 5/0 مجهول کنید.« بخت را شیر خوردشغال نگون »جملة:  4

 نقش دستوری واژگان زیر را مشخص کنید. 5

 نیلی پوشز داغ ماتمت  کعبهای 
 

5/0 

 5/0 و در جملة دوم وابسته باشد. «شاخص»را در دوجمله به کار ببرید که در جملة اوّل « مهندس »واژة  6

 ها را بنویسید.های تبعی را مشخص کنید و نوع آننقش در عبارت زیر 7

 «گفت که او و مادرم، هر دو، آنها را از مادربزرگشان به یاد داشتند.میهای شیرین برای من قصّه»
1 

 5/0 را بنویسید.« گردیبرمی داری»فعل « مضارع التزامی»و « قلیماضی ن»با حفظ شخص فعل  8

 5/0 را بنویسید.« مَ -»  نقش« ماز بالی عشق آزاد کن         مدریاب که مبتالی عشق»در بیت  9

  نمره( 5قلمرو ادبی ) 

 زیر را نام ببرید. رآثاصاحبان  10

 ب( در امواج سند                                روزهاالف( 
5/0 

 5/0 گیرند؟بهره می« مثنوی»های داستانی، غالباً از قالب دن منظومهسروچرا شاعران در  11

 ای مثال بزنید.های زیر نمونهبرای کاربرد هر یک از آرایه 12

 آمیزی                             ب( پارادکس  الف( حس
1 

 بنویسید.با دلیل نوع آن را در بیت زیر استعاره را مشخص کنید و  13

 گ روح زدند                             یک قطره فروچکید و نامش دل شد نشتر عشق بر رسر 
1 

 ) دو مورد یافته و توضیح دهید.( های ادبی بررسی کنید.بیت زیر را از نظر کاربرد آرایه 14

 «شد چون مه لیلی آسمان گیر       /      چون رایت عشق آن جهان گیر»
1 

 کامل کنید.ابیات زیر را  15

 زده از کار خویش ماند غرامت                             .....................................................................الف(  

                .....................................................................دی شیخ با چراغ همی گشت گردِ شهر                 ب(

                        

1 

 

 

 جای مهر



  نمره( 8قلمرو فکری ) 

 های زیر را بنویسید.معنی و مفهوم ابیات و عبارت 16

     ( نمره 5/0) یقین مرد را دیده بیننده کرد    الف( معنی:

 نمره( 5/0 )تب سوزان و سرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد.       ب( معنی:

               نمره( 5/0 ) .دیدبنای زندگی برآب می    پ( مفهوم:

    : و مفهوم ت( معنی 

 (1)گریزان هستند.های باز و نورگیر،اند، از پنجرهدریچه عادت کردههای تاریک و بیمردمی که به خانه   

 (1 )ی زلف کعبه زد دست  از جای چو مار حلقه برجست     /     در حلقه    ث( معنی: 

 ( 5/0 ) کرد.سراچة ذهنم آماس می     ج(مفهوم: 

 چ( مفهوم کلی بیت زیر چیست؟

 (1رویم، عزم تماشا که راست )رسد از چپ و راست          ما به فلک میهر نفس آواز عشق می

5 

 «مردِ بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم در نهاد این»با توجه به جملة  17

 چه کسی است؟« این مرد»الف( مقصود از 

 به چه معناست؟« دبیر کافی»ب( 

5/0 

 5/0 گر چه دیدگاهی است.نابی« ت این گمان باشدست؟  چرا به دانة انسانکدام دانه فرو در زمین رفت که نر»بیت:  18

 کند؟ )از درس در امواج سند( نبرد را توصیف می ای ازشاعر در بیت زیر، چه صحنه 19

 کرد.شکفت و برگ میریخت   /    دو چندان میولی چندان که برگ از شاخه می
5/0 

 ها مشخص شده چیست؟های زیر مقصود از قسمتدر عبارت 20

 های بوقلمون بینید.نقش آینهالف( شما در این 

 کردند.در نهاد او تعبیه می گوهریب( هر لحظه از خزاین غیب، 

1 

 درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید. 21

 پذیرفت.شائبة ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی میهر عصب و فکر به منبع بی»
5/0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «پیروزی و بهروزی بهرة شما باد» 
 

 

   

  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 

 


