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ملی پرورش سازمان     :نام

  استعدادهاي درخشان

  اداره کل آموزش و پرورش   

  استــان لرستــان

  )1(فارسی  :آزمون درس

  و ریاضی تجربیعلوم :  رشته   دهم :پایه    :نام خانوادگی

  »آفرین بنیان و اشتغال سال تولید، دانش 1401سال «    :شماره صندلی

  استان لرستان استعداد هاي درخشان  مدارسامتحانات هماهنگ  

  1401-1402 تحصیلی سال اول نوبت

  

  12/10/1401  :تاریخ امتحان

  یقهقد 70 :گویی زمان پاسخ  :کالس

سوال بوده و نیاز بھ  ٣١صفحھ و  ٤برگ،  ٢امتحان در 
 .....پاسخنامھ 

  :نام دبیر  :نمره با عدد

  :نمره با حروف   

  ردیف
  ه اولــصفح

  بارم

  )نمره ٧( قلمرو زباني) الف

  معنی 

  واژه

)1(  

  )75/0(.شده را بنویسید هاي مشخص معنی واژه)1

  وان عزیز بودـت هم می حضیضدر ) الف

  حیوان روان شد قبودست معلم از ) ب

  .نشستند بودند و نمیگرمابه بود همه، بر پاي خاسته  مسلخهر که در ) پ

یک برابر معنایی از بیت » یلهداده تنش بر تن ساحل /   راست به مانند یکی زلزله   « :شدة بیت براي واژه مشخص)2

  »آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب/     فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب     «)  25/0( .زیر بیابید

 

1  

  امالي

  واژه

)2(  

  )5/0(.را بنویسیدها  درست آنشکل هاي زیر بیابید و  هاي امالیی را در نمونه نادرستی) 3

............)................(..........ره ماند؛ پس باال رفت؛ از یال و قارب به زیر آمدزیرین را پیمود و در آخُ فک) الف  

(......................)شناس باش؛ خاصه غرابت خویش را سزا، حق را به کس کس ضایع مکن و همه رنج هیچ) ب  

  )1(.انتخاب کنید کمانکامال درست را از داخل ) 4

  .      کرد) مارتع -ت امار(دیوار شهر خراب شده است آن را باید ) الف

  .رفت بود، سرگردان می) قالب -  غالب(آنکه غفلت بر احوال وي  )ب

  .درآمدند و خدمت کردند) غیم -قیم (چندان که ما در حمام شدیم، و دلّاك و ) پ

  )اي گذارده - اي گزارده(فلق، محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت )ت

  )5/0 (.شکل صحیح آن را بنویسیدبیابید، سپس  را  ، آندر ترکیبات زیردر صورت وجود اشتباه امالیی )5

  ).محنت و اندوه( –)طرب و شادي( - )شور و غوغاو   لهقغل( - )خذالن و خواري( -)رض و دینغ( -)علم و پرچم(

 

2  

دستور 

  زبان 

)4(  

  )5/0(.شده را بنویسید مشخص هاي واژهدر جملۀ زیر نقش دستوري )6

  هر پیدا و پنهان رزاقتویی ) ب   به مانند یکی زلزله   راست) الف

  )5/0(زیر حذف فعل به کدام قرینه صورت گرفته است؟ هاي در هر یک از عبارت) 7

  .اي، خفته در کنار بیشه شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر) الف

  عـــذر به درگاه خـــداي آورد/ بنده همــان به که ز تقصیر خویش ) ب

  )5/0(.زیر را بنویسیدهاي  بیت "ضمایر متصل"نقش دستوري ) 8

  در همه حال از بال نگه دارد شخدا/   ا نگه دارد   ــرآن که جانب اهل وفــه) الف

  رآن ز بر بخوانی در چارده روایتـق/ رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ تعشق) ب

4  



٢ 
 

    صفحــه دوم  

دستور 

  زبان 

)4(  

  )5/0( .دکنیرا مشخص » واو« نوع زیر  هاي عبارتدر ) 9

  گوي و من خاموش مرغ تسبیح/   ت نیست   گفتم این شرط آدمی) الف

  .زنگ نقاشی دلخواه و روان بود) ب

  )75/0( .را مشخص کنید )وابسته+ وابسته  +هسته (سپس  ، یک گروه اسمی بیابید؛زیردر شعر ) 10

ترین لبخند بر لبان  اي به پاسداري از حقیقت و صداقت، شیرین تو تنهاتر از شجاعت در گوشۀ وجدان تاریخ ایستاده

  : (..................................)وابسته(................................)    : وابسته: (.............................)   هسته  .ارادة توست

  )25/0(؟شود نمیدر کدام گزینه، واژه دو تلفظی یافت ) 11

  یعقوب خود، او را بــه صبر آموزگار بــود) آسمــان بــار امانــت نتــوانست کشیــد          ب) الف

  بــه نـام کـردگـــار هفـــت افــــالك) تر این دو حرف است           آرامش دو گیتی تفسیـ) پ

 
)5/0( ).با حفظ شخص و شمار(جدول زیر را کامل کنید) 12  

 فعل ساخت منفی مضارع التزامی

نویسم دارم می    

  

  )5/0( .را در ابیات زیر توضیح دهید» کُشت«تفاوت معنایی فعل ) 13

  پرور آید گفتا تو بندگی کن کاو بنده  /  به آرزو کُشت گفتم که نوش لعلت ما را)الف

  هم بــر چراغـدان شما نیز بگــذرد  /شت  ها بکُ عـانه بسی شمــبادي که در زم )ب

  

   )نمره ٥(قلمرو ادبي ) ب  

  آرایه

  ادبی

)3(  

  )25/0( .ازي آن را بنویسیدـمعناي مجبیابید و را » ازـمج«در بیت زیر ) 14

  ؟ایی کی بودـو مــاین به بازوي چ/   دایی کی بود   ـگار ــروي کـخس

  )1( .مربوط به کدام یک از ابیات زیر است؟ مشخص کنید) استعاره - ایهام  –تعلیل  حسن –آمیزي  حس(هاي  هر یک از آرایه) 15

  .............)...(....................................هم بر چراغدان شما نیز بگذرد / شت ها بکُ بادي که در زمانه بسی شمع) الف

  ..........)...(............. حاصلی مجنون شود در چمن بید از غم بی /دستی مایه دیوانگی است  در حقیقت تنگ )ب

  ................)......(................ نیازرد کس را بـــه گفتــار تلــــخ/ از آن پس بیامـــــد بــه نزدیــک بلــخ ) پ

  ...)..................(...............ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد/  دار چه گفت؟  چو گفتمش که دلم را نگاه) ت

  )5/0( .هاي زیر را بنویسید مفهوم کنایه) 16

  : (...............)حرفی به کارش بوددر بیرنگ اسب، ) ب: (...................  ) /  از جاي نشوندبزرگان به هر حقّ و باطلی 

  )5/0( .بنویسیددو آرایه ادبی » افتد کاله از سرکودك عقل می / چنان تناوري و بلند که هنگام تماشا«:بنددر ) 17

  )5/0( .زیر مشخص کنید عبارتسجع را در ) 18

  .دهنده از او، ملک جبار بود قرار بود، و اندوه و شادي در این قصه بسیار بود، و خبر بیزلیخا در عشق و درد او 

  غلط: ب     صحیح : الف )25/0(، غنایی است»مهر و وفا«نوع ادبی . صحیح و غلط بودن گزینۀ زیر را مشخص کنید)19
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    صفحــه سوم  

  حفظ

  شعر

)1(  

)......................................................................................(      /دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین    )5/0( .بیت را کامل کنید) 20  

.)یک مورد اضافی است» ب«در گزینه ( )5/0(؟هستند» الف«کنندة مصراع قسمت  کامل» ب«هاي قسمت  کدام یک از مصراع) 21  

 

 الف ب

ها عشق حرم باشد سهل است بیابانچون  تا عهد تو در بستم، عـهد همــه بشکســتم: الف   

ها خویشتنم کردي بــوي گل و ریحان بی گر در طلبــت رنجــی ما را برســد، شایـــد: ب   

ها بعد از تو روا باشــد نقض همه پیمــان   
  

1  

  تاریخ

  ادبیات

)1(  

  )25/0( .است .............................................»پاسداري از حقیقت«ة نویسند) 22

  

  ).یک مورد اضافی است» ب«در گزینه ()5/0(است؟» ب«مربوط به کدام مورد گزینۀ »الف«موارد گزینه از نویسندة هریک ) 23

  ب  الف

  دیوار) الف

  پیرمرد چشم ما بود) ب

  جالل آل احمد

  نیما یوشیج

  جمال میرصادقی

  

  )25/0( .میان آثار زیر، نام پدیدآورندة یک اثر اشتباه است، آن را بیابید، سپس صورت درست آن را بنویسیددر )24

بیداد ( -)الملک توسی خواجه نظام: سفرنامه( -)سهراب سپهري: اتاق آبی( –) عنصرالمعالی کیکاووس: نامه قابوس(

  ).نیما یوشیج: چشمه( -)سیف فرغانی: ظالمان

  

1  

    )نمره 8(فکري قلمرو  )پ  

  معنی

و 

مفهوم 

شعر و 

  نثر

)4(  

  )4( .زیر را به نثر روان بنویسید هاي عبارتمعنی ) 25

 5/0(کیست کنــد با چــو منــی همسـري؟/   در بـن ایـــن پــــردة نیلــوفــري   ) الف(  

 ب (   ل سپـر کنیمبگـذردز ـتا سخــتی کمــان شمــا نیـ/   بر تیر جـــورتان ز تحم)5/0(  

 5/0(ـا نگــه داردــات به دو دست دع فرشتــه/    دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي) پ(  

 5/0( .ون کردــرف را سرخگـون تو شـخ) ت(  

 5/0( .روش نباشیـوفـنماي ج به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم)ث(  

 ج (زیرین را . معلم، لب را به اشاره، صورت داد پیمود و در آخُره ماندفک. )5/0(  

 چ (کی زیادتمود باز کنیمـوخ از خـابه بگذارد که شـر در گرمــت ما را د. )5/0( 

 مکر و عداوت کردند تا عالم از آثار وجود او پاك کنندکید و برادران یوسف،چون او را زیادت نعمت دیدند،آهنگ )ح. 

)5/0( 
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درك 

  مطلب

)4(  

  

  صفحــه چهارم

4  

  )5/0( .را بنویسید »درِ نیستی کوفت تا هست شد/   بلندي از آن یافت کاو پست شد   «:مفهوم بیت) 26

  )75/0(شده چیست؟ مشخص هاي بخشمقصود از  ،در بیت زیر) 27

  شما نیز بگذرد گرگی شباناین /        چوپان گرگ طبعسپرده به  رمهاي تو 

  

  ).تیک مورد اضافی اس) (1(و نثر ارتباط معنایی دارد؟ا کدام قسمت از شعر بهر یک از موارد زیر ) 28

شرف المکانِ « - » و مکَروا و مکراهللا و اهللاُ خیر الماکرین«-» سبحانه و تعالی عما یصفون« -» کلٌ نفسٍ ذائقه الموت«

  .»حاسبوا قبلَ أن تُحاسبوا« -» بالمکین

  ...)...........: (..................................توان عزیز بود هم میدر حضیض /  هیچ گودالی چنیــن رفیع ندیده بودم  ) الف

  ...)..........: (....................................بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد /  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام ) ب

  .........).......: (.........................................نیشک جان جا یقین دانم که بی/    هر آن وصفی که گویم بیش از آنی) پ

  ..).........: (............اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هرکه داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد) ت

  

  )5/0( .مفهوم مشترك دو عبارت زیر را بنویسید) 29

بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار این فصل بدان آوردم تا مردم ) الف

  .ناامید نباید شد

  گهی پشت به زین، گهی زین به پشت/    چنین است رسم سراي درشت    ) ب

  .............................): (....................................................................................مفهوم مشترك

  

  )75/0( .مفهوم ابیات زیر را بنویسید) 30

  ........)..........................: (................تا نگـه دارددار سرِ رشته  اهـنگ /   گرت هواست که معشوق نَگسلَـد پیمـان)الف

  .......).......: (.....................................ن شمـا نیـز بگذردبیداد ظالما /   چون داد عادالن به جهـان در بقــا نکرد) ب

  .......).............: (...............................گـــوي و من خاموش مـــرغ تسبیح/  گفتــم این شــرط آدمیت نیست  ) پ

  

  )5/0( .را بنویسید» و کمال جمال«مفهوم درس  )31

  

  

  

  

  

  

  

  

  20  .پناه خداوند بزرگ، موفق باشیددر   

 



١ 
 

ملی پرورش سازمان     :نام

  استعدادهاي درخشان

  اداره کل آموزش و پرورش   

  استــان لرستــان

  )1(فارسی  :آزمون درس

  و ریاضی تجربیعلوم :  رشته   دهم :پایه    :نام خانوادگی

  »آفرین بنیان و اشتغال سال تولید، دانش 1401سال «    :شماره صندلی

  استان لرستان استعداد هاي درخشان  مدارسامتحانات هماهنگ  

  1401-1402 تحصیلی سال اول نوبت

  

  12/10/1401  :تاریخ امتحان

  یقهقد 70 :گویی زمان پاسخ  :کالس

سوال بوده و نیاز بھ  ٣١صفحھ و  ٤برگ،  ٢امتحان در 
 .....پاسخنامھ 

  :نام دبیر  :نمره با عدد

  :نمره با حروف   

  ردیف
  راهنماي تصحیح

  بارم

  )نمره ٧( قلمرو زباني) الف

  معنی 

  واژه

)1(  

 )25/0(رختکن حمام) پ –) 25/0(هر فرورفتگی اندام مانند گودي چشم) ب –) 25/0(جاي پست )الف)1

 )25/0(آزاد )2
1  

  امالي

  واژه

)2(  

  )25/0) (قرابت: (غرابت)ب    -)    25/0)(غارب: (قارب)الف) 3

  ) 25/0(اي  گزارده)ت)       25/0(قیم ) پ -)     25/0(غالب )ب    -)    25/0(عمارت )الف)4

 )25/0(ضرق :ضرغ – )25/0(غلغله: غلقله ) 5

2  

دستور 

  زبان 

)4(  

  )25/0(مسند : رزاق) ب      -)       25/0(قید : راست) الف) 6

  .حذف به قرینۀ معنوي)است(فعل » به«بعد       -)     25/0(به قرینۀ لفظی » بودم«حذف فعل ) 7

  الیه مضاف: » ت«) مفعول       ب: »ش«) الف) 8

  )25/0(واو عطف) ب  -)     25/0(واو ربط ) الف) 9

  )75/0)(وابسته(تو ) / وابسته(ارادة )/ هسته(لبان)  **  وابسته(تاریخ)/ وابسته(وجدان)/ هسته(گوشۀ) 10

  )25/0(» پ«گزینۀ )11

12) (5/0(  

 فعل ساخت منفی مضارع التزامی

 نویسم دارم می      نویسم نمی            بنویسم

  )25/0(خاموش کردن) ب)     25/0(کُشتن و نابود کردن ) الف)13

4  

   )نمره ٥(قلمرو ادبي ) ب  

  آرایه

  ادبی

)3(  

  )25/0(بازو مجاز از قدرت و توان ) 14

       )25/0(آمیزي حس: گفتار تلخ)پ)    25/0(تعلیل  حسن)ب  - )  25/0(استعاره : چراغدان/ شمع/ بادي) الف)15

  )25/0(ایهام : بنده) ت

  )25/0(ضعف داشت، مشکل داشت)ب     -)    25/0(عصبانی نشدن؛ تغییر رفتار ندادن ) الف) 16

  )ذکر دو مورد کافیست) (5/0(نظیر  مراعات/ کنایه/ تشبیه ) 17

  )25/0(سجع  : جبار  -بسیار –قرار  بی) 18

  )25/0(صحیح ) الف) 19

  

3  



٢ 
 

    راهنماي تصحیح  

  حفظ

  شعر

)1(  

  )5/0(به خدا شناختم من به خدا قسم خدا را ) 20

  )25/0(ها چون عشق حرم باشد سهل است بیابان) ب) / 25/0(ها بعد از تو روا باشــد نقض همه پیمــان) الف) 21
1  

  تاریخ

  ادبیات

)1(  

  )25/0(علی موسوي گرمارودي سید ) 22

برگرفته از کتاب ارزیابی شتابزده : پیرمرد چشم ما بود) ب    -)    25/0(دیوار از جمال میرصادقی) الف) 23

  )25/0(آل احمد جالل

  )25/0(سفرنامه از ناصرخسرو قبادیانی)24

1  

    )نمره 8(قلمرو فکري  )پ  

  معنی

و 

مفهوم 

شعر و 

  نثر

)4(  

شأن  کس هم و هیچ تواند با من برابري کند در زیر این آسمان آبی رنگ، هیچ کس نمی: گفتچشمه ) الف) 25

  )5/0.(من نیست

، تا دوران پر از )گیرد همانند سپري که در مقابل تیر قرار می(کنیم در برابر ظلم و ستم شما صبر پیشه می)ب

  )5/0.(سختی و ظلم شما به پایان برسد

با دو دست دعاگوي خود  آنگونه زندگی کن که اگر دچار لغزش و خطایی هم شدید، فرشته تو را ،اي دل)پ

  )5/0)(تواند باشد توان گفت که مخاطب حافظ در این بیت، خود حافظ یا به طور کلی هر انسانی می می.(نجات دهد

  )5/0.(شهادت تو به شرف، عزت و آبرو و اعتبار بخشید) ع(اي امام حسین)(ت

تا مانند کسی نباشی که به مردم ) متظاهر و دورو نباش(دلت چیزي دیگر باشد در ه زبانت چیزي نگو کهب)ث

  )5/0.(فروشد دهد؛ ولی جو می گندم نشان می

راحتی، لب اسب را نقاشی کشید، فک زیرین را نیز ترسیم کرد، و در قوس زیر گردن  ، بهمعلم، با یک اشاره)ج

  )5/0.(کند و نتوانست آن را ترسیم ماند

  )5/0.(چرك را از خود دور کنیم تابمانیم،  حماماي بیشتر اجازه بده که در  لحظهبه ما )چ

کردند، تا او را نابود کنند و دنیا  با او برادران یوسف، وقتی نعمت او را زیاد دیدند، قصد نیرنگ و حیله و دشمنی)ح

  )5/0.(را از وجود وي پاك کنند

4  
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)4(  

  

  )5/0.(تواضع و فروتن باشدمعزت و بزرگی سهم کسی است که انانیت و خودخواهی را کنار بگذارد و )26

  )25/0(ستمگري - )25/0(حاکمان ستمگر  –) 25/0(مردم: رمه)27

سبحانه و تعالی عما )پ -) 25/0(کلٌ نفسٍ ذائقه الموت) ب -) 25/0(شرف المکانِ بالمکین )الف)28

  )25/0(حاسبوا قبلَ أن تُحاسبوا) ت   -   )25/0(یصفون

  )5/0(زندگی بهها و امیدوار بودن  ها و سختی ناپایداري غم) 29

  ) 25/0(ناپایداري ظلم و ستم ستمگران ) ب)      25/0(وفادار بودن به عهد و پیمان دوستی )الف) 30

  )25/0(تکیه بر ذکر و ستایش خداوند ) پ

  )5/0()ها ها و غم ناپایداري سختی(یا ) هربرتري سیرت و باطن بر صورت و ظا)(31

4  

  20  .در پناه خداوند بزرگ، موفق باشید  

 


