
 نام ونام خانوادگی:

 دهم.کلیه رشته هاپایه ورشته :

 ناهید شریفینام دبیر:

 شماره کالس: 

 

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش وپرورش استان البرز  

 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج 

 دبیرستان نمونه دولتی مائده 

 97-98آزمون نوبت اول سال تحصیلی 

 1فارسی نام درس:

 10/10/97تاریخ امتحان :

 دقیقه  70مدت امتحان :

 صبح8ساعت شروع:

 صفحه  3تعداد صفحات:

 بارم  سواالت ردیف

 نمره 7 قلمرو زبانی  الف 
 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.  1

بزرگ زندگانی    بطهکه مردنی چنان/غ  -2به طالع مسعود خویشتن ).......................(      مفتخرای  - 1

 .)...........................(شد

 چنان کن که گر بلغزد پای ).........................(   معاش دال! - 4بود .)........................(       ارجبّو خبر دهنده از او ملک  - 3

 قدم در کشد )............................(  ورطهخواست کزان  - 6نیاکان هنرور خود بود.)........................(       صدقخلف  - 5

1.5 

 واژه درست را از داخل کمانگ انتخاب کنید.الف( 2

 بگذارد(  - تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه )بگزارد- 2عجل( که هست گلوگیر خاص و عام            –آب ) اجل  - 1

 . آخره( ماند- فک زیرین را پیمود و در)آخوره  - 4.و مثل قرآن مثل آب است روان.در آب)حیات/ حیاط(تن ها بُوَد  - 3

 کنید: ب(غلط های امالیی را در عبارات زیر بیابید و اصالح  

 بر طاالبی از خون خویش، ایستاده ای. - 2سبا! بر سر آن زلف ار دل مرا بینی /زروی لطف بگویش که جا نگه دارد.- 1

1 
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 مورد حذف را در عبارت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید.  -3

 توست.درختان را دوست می دارم/ که به احترام تو قیام کرده اند/ و آب را / که َمهر مادر  
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 )مضاف الیه( بنویسید.2)مضاف الیه(+وابسته پسین1یک گروه اسمی مناسب برای الگوی هسته + وابسته پسین -4
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 از میان واژه های زیر، کدامیک دو تلفظی هستند؟  -5

 جاودان(- سرخگون- کشتگاه- جلودار   - روزگار  – )وفادار  
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 عبارت های زیر بنویسید. شت« را در  تفاوت معنایی واژه»کُ -6

 الف( شمع را باید از خانه برون بردن و کُشتن / تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی

 شت  /    گفتا:تو بندگی کن، کو بنده پرور آید ب(گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کُ

5/0 

 نقش دستوری واژه های مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید. 7

 رسته بود، با خونسردی گفت:   مخمصه ندارد.« و معلم که از    سم مچ پا ندارد،    حیوانشاگردی گل کرد: صدا زد:»شیطنت  

 » در علف است، حیوان باید بچرد.«

75/0 

   



 در عبارت زیر یک واژه بیابید که تحول معنایی یافته باشد.معنای کهن و امروزی آن را بنویسید. -9

 بر پای خاستند.«ن جا بودند، همه  ر آ»چون از در، در رفتیم، گرمابه بان و هر که د
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 نمره 5 قلمرو ادبی  ب
 میزی را بیابید.تلمیح، حسن تعلیل، استعاره و حس آ در عبارت های زیر، آرایه های  10

 شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست . - 1

 درختان را دوست می دارم/ که به احترام تو قیام کرده اند/ و آب را / که َمهر مادر توست.  - 2

2 

    ن را مشخص کنید. را بیابید و ارکان آ  ها  بارت زیر سجعدر ع 11

   .دانش اموزان رشته انسانی الزمست نوع سجع را نیز مشخص نمایندنکته:  

 نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد؟ 

 

1 

 سعدی را بنویسید.با کلمات در هم ریخته زیر، یک بیت از غزل  - 1   12

 با یاد تو -دریدی- افتادم - زدی- گل- گه-ها  ریحان - برفت  -یاداز  - آنها– بلبل  - نعره- جامه   –سودایی  

 

 جای خالی را با توجه به مصرع مقابل آن پر کنید.  - 2

 وا را .................................................................../     که لسان غیب خوشتر بنوازد این ن

 ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب    /    ............................................................... 

   

1 
 

 
1 

 نمره 8 قلمرو فکری  پ

  ابیات و عبارات ستاره دار را به فارسی روان معنی کنید.   

 عوعوی سگان شما نیز بگذرد.در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت   /     این   *13

 

 

1 

 وَد هم شادی باین قصه، عجب ترین قصه هاست؛ زیرا که در میان دو ضد جمع بود: هم فرقت بُوَد و هم وُصلت؛ هم محنت   *14

 

 

1 

 سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری   /     که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد *15

 

 

 75/0 

 

 د،  آشنایی افتاده بو  ، با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود پس مرا در آن حال   *16
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 5/0 درباره ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید: 17



 

 3صفحه 

  

 بر مفتاح الفرج« » الصّ

 موزگار بود.وب خود او را به صبر آیعق

 

 هریک از موارد زیر با کدام یک از ابیات و عبارت زیر ارتباط مفهومی دارد؟ 18

 الف:» شرف المکان بالمکین«  ب: »الدهر یومان، یوم لَکَ و یوم عَلیک« 

 پ:»حاسبوا قبل ان تحاسبوا« ت:» و مکرو و مکراهلل.واهللُ خیر الماکرین«   

 در همه کاری داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.- 1

 تاثیر اختران شما نیز بگذرد.     ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن   /   - 2

 تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.- 3

 هیچ گودالی را چنین رفیع ندیده بودم/ در حضیض هم می توان عزیز بود.- 4

1 

 پیام هر یک ابیات زیر از حافظ را بنویسید.  19

 حضرت دوست /    که آشنا سخن آشنا نگه دارد.).....................................(الف( حدیث دوست نگویم مگر به  

 ب(گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان  /      نگاه  دار سر  رشته  تا  نگه دارد)...................................( 
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 تفکر»چشمه« ایجاد شد؟ پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه   20
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با توجه به عبارت» و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و  21

 رحمت کردگار ناامید نباید شد که او، تعالی، رحیم است. 

 است؟   داشتهبا بیان ماجرای »سفر به بصره« چه هدفی     «» ناصر خسرو
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 مفهوم عبارت» اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.« چیست؟ 22
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 در بیت زیر مقصود از واژه های مشخص شده چیست؟  23

 شما نیز بگذردگرگی شبان  سپرده به چوپان گرگ طبع   /  این    رمهای تو  
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 دولتی مائده  دبیرستان نمونهپیروز و سربلندی شما آرزوی ماست.گروه ادبیات 



 کلید
 پایه ورشته :دهم.کلیه رشته ها

 نام دبیر:ناهید شریفی

  

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش وپرورش استان البرز  

 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج 

 دبیرستان نمونه دولتی مائده 

 97-98آزمون نوبت اول سال تحصیلی 

 1فارسی نام درس:

 10/10/97تاریخ امتحان :

 دقیقه  70مدت امتحان :

 صبح8ساعت شروع:

 صفحه  3تعداد صفحات:

 بارم  سواالت ردیف

 نمره 7 قلمرو زبانی  الف 
 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.  1

 ( حسرتبزرگ زندگانی شد.)    بطهکه مردنی چنان/غ  - 2(    افتخارکنندهبه طالع مسعود خویشتن )   مفتخرای  - 1

 ( زندگیچنان کن که گر بلغزد پای )   معاشدال! - 4(     مسلطبود .)  ارجبّو خبر دهنده از او ملک  - 3

 (جای هولناکقدم در کشد )    ورطهخواست کزان  -6(     جانشین واقعینیاکان هنرور خود بود.)  خلف صدق- 5

1.5 

 الف(واژه درست را از داخل کمانگ انتخاب کنید. 2

 (بگذارد  - تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه )بگزارد- 2عجل( که هست گلوگیر خاص و عام            –  اجلآب ) - 1

 ( ماند. آخره- فک زیرین را پیمود و در)آخوره  - 4حیاط(تن ها بُوَد.  /حیاتو مثل قرآن مثل آب است روان.در آب)  - 3

 ب(غلط های امالیی را در عبارات زیر بیابید و اصالح کنید: 

 از خون خویش، ایستاده ای.   تاالبی بر  - 2! بر سر آن زلف ار دل مرا بینی /زروی لطف بگویش که جا نگه دارد.باص- 1

1 
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 مورد حذف را در عبارت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید.  -3

 که َمهر مادر توست.   /دوست می دارمدرختان را دوست می دارم/ که به احترام تو قیام کرده اند/ و آب را  

 حذف به قرینه معنوی 
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 )مضاف الیه( بنویسید.2)مضاف الیه(+وابسته پسین1یک گروه اسمی مناسب برای الگوی هسته + وابسته پسین -4

 نماز صبح شهادتیا       لبان اراده تو      یا      سرِ کودکِ عقل          
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 از میان واژه های زیر، کدامیک دو تلفظی هستند؟  -5

 (  - سرخگون- کشتگاه- جلودار   - روزگار  – )وفادار  
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 تفاوت معنایی واژه»کُشت« را در عبارت های زیر بنویسید.  -6

 خاموش کردنخانه برون بردن و کُشتن / تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.الف( شمع را باید از  

 از بین بردنب(گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کُشت  /    گفتا:تو بندگی کن، کو بنده پرور آید   
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 نقش دستوری واژه های مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید. 7

 رسته بود، با خونسردی گفت:   مخمصه ندارد.« و معلم که از    سم مچ پا ندارد،    حیوانشیطنت شاگردی گل کرد: صدا زد:»

 نهاد                        مفعول                            متمم           » در علف است، حیوان باید بچرد.«  
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 در عبارت زیر یک واژه بیابید که تحول معنایی یافته باشد.معنای کهن و امروزی آن را بنویسید. -9

 کهن: وارد شدیم / امروزی: فرار کردیم خاستند.«، گرمابه بان و هر که در آن جا بودند، همه بر پای  در رفتیم»چون از در،  
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 نمره 5 قلمرو ادبی  ب
 در عبارت های زیر، آرایه های تلمیح، حسن تعلیل، استعاره و حس آمیزی را بیابید. 10

 لبخند: حس آمیزی /   لبان اراده: استعاره، تشخیص شیرین ترین  شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست .- 1

 درختان را دوست می دارم/ که به احترام تو قیام کرده اند/ و آب را / که َمهر مادر توست.  - 2

 تلمیح: مهریه حضرت زهرا آب بوده است.    : وضعیت طبیعی درختان را به احترام گذاشتن نسبت داده/   حسن تعلیل       

2 

 در عبارت زیر سجع ها را بیابید و ارکان آن را مشخص کنید.   11

 : دانش اموزان رشته انسانی الزمست نوع سجع را نیز مشخص نمایند.  نکته

 نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد؟ 

 روی نیکو با خوی نیکو : سجع متوازی  /  بند با امر: سجع متوازن  /   زندان با فرمان: سجع متوازی

1 

 با کلمات در هم ریخته زیر، یک بیت از غزل سعدی را بنویسید.- 1   12

 با یاد تو -دریدی- افتادم - زدی- گل- گه-ریحان ها- برفت  -ازیاد  - آنها– بلبل  - نعره- جامه   –سودایی  

 گه ناله زدی بلبل، گه جامه دریدی گل /     با یاد تو افتادم ، از یاد برفت آن ها 

 مصرع مقابل آن پر کنید.جای خالی را با توجه به    - 2

 که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را       / چه زنم چو نای هردم، زنوای شوق او دم     

 غم دل به دوست گفتن، چه خوش است شهریاراز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب    /     

   

1 
 

 
1 

 نمره 8 قلمرو فکری  پ

  فارسی روان معنی کنید. ابیات و عبارات ستاره دار را به    

 در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت   /     این عوعوی سگان شما نیز بگذرد. *13

 در کشوری که انسان های الیق و شجاع نماندند و رفتند/  بدون تردید دوره انسانهای ناالیق و پست هم خواهد گذشت

 

1 

 میان دو ضد جمع بود: هم فرقت بُوَد و هم وُصلت؛ هم محنت  بوَد هم شادی این قصه، عجب ترین قصه هاست؛ زیرا که در   *14

چیزهایی که با هم تضاد دارند درآن جمع شده است.هم جدایی این داستان از شگفت انگیز ترین داستانهاست.چون  

 است هم وصال هم رنج و غم است هم شادمانی 

1 

 که حق صحبت مهر و وفا نگه داردسر و زر و دل و جانم فدای آن یاری   /       *15

 جان و مال و تمام وجودم فدای آن دوستی باد که ارزش محبت و وفاداری را می داند.
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 پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود، آشنایی افتاده بود،   *16

 پس من با مردی ایرانی که او هم از اهل دانش بود، آشنا شده بودم.
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 درباره ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید: 17

 » الصّبر مفتاح الفرج« 

 یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.
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 3صفحه 

 

 

 همانگونه که صبر کلید حل مشکالت است، حضرت یعقوب نیز به فرزندش صبر را آموخت تا مشکالتش را حل کند.

 ابیات و عبارت زیر ارتباط مفهومی دارد؟هریک از موارد زیر با کدام یک از   18

 الف:» شرف المکان بالمکین«  ب: »الدهر یومان، یوم لَکَ و یوم عَلیک« 

 پ:»حاسبوا قبل ان تحاسبوا« ت:» و مکرو و مکراهلل.واهللُ خیر الماکرین«   

 پ  در همه کاری داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.- 1

 ب   ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن   /      تاثیر اختران شما نیز بگذرد.- 2

 تتا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.- 3

 لف ا  هیچ گودالی را چنین رفیع ندیده بودم/ در حضیض هم می توان عزیز بود.- 4

1 

 حافظ را بنویسید. پیام هر یک ابیات زیر از   19

 (راز داری الف( حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست /    که آشنا سخن آشنا نگه دارد.)

 .(وفاداری دو جانبهب(گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان  /      نگاه  دار سر  رشته  تا  نگه دارد)
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 تفکر»چشمه« ایجاد شد؟ پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه   20

 به خودآگاهی رسید و متواضع و فروتن شد و دست از خودستایی برداشت. 
5/0 

با توجه به عبارت» و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و  21

 رحمت کردگار ناامید نباید شد که او، تعالی، رحیم است. 

می خواهد دبگوید که از لطف و رحمت خداوند ناصر خسرو«  با بیان ماجرای »سفر به بصره« چه هدفی داشته است؟»  

 نباید ناامید شد و هیچ سختی و ناراحتی پایدار و همیشگی نیست.
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 مفهوم عبارت» اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.« چیست؟ 22

 کشیده شده باشد تمام وکمال شکل اسب را نشان می دهد.اسبی که از نیم رخ  
5/0 

 در بیت زیر مقصود از واژه های مشخص شده چیست؟  23
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