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آزمون
  

ماهخرداد: نوبت امتحان  )1(فارسي: امتحان درس
  )دومسالنيم(

كّل متوسطه ةپاية دهم، دور ،هاية رشتهشاخة نظري،  دقيقه75: مدت امتحاندوم 
  نمره  سؤاالت                                                                        رديف

  )نمره7(قلمرو زباني
توجه به متن زير، به پرسش -1   .ها پاسخ دهيدبا 
وبلبالن را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب: آن چه حالت بود؟ گفت: گفتمش«

مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت، خفته   ».بهايم از بيشه؛ انديشه كردم كه 
  .را بنويسيد» گفتمش«در» ش«نقش) الف
  .را بنويسيد» درآمده بودند«فعلو شخصنوع ،زمان) ب
  .خانواده بنويسيدهاي زير يك همبراي هر يك از واژه) پ

  :غفلت    :                                 نالش
  .ها پاسخ دهيدبيت زير را بخوانيد و به پرسش -2
  »ارزارـت كـاموزمـياده بيـاكنون تو را، اي نبرده سوار        پهم«

  .در مصراع اول، چه نوع رايي است؟ توضيح دهيد» را«) الف
  .يك تركيب وصفي مقلوب بيابيد و هستة آن را بنويسيد) ب
  ها، قيد هستند؟كدام واژه) پ
  .منادا و حرف ندا را مشخص كنيد )ت
ل معنـايي  در مـورد تحـو  » در دكان بودي نگهبان دكان                 نكته گفتي با همه سوداگران«در بيت -3

  .توضيح دهيد» سوداگران«واژة
  :را از داخل كمانك انتخاب كنيدامالي درست- 4

  )مذيح -مزيح(فسوس و) ب         )                        غنا -قنا(نيازي وبي) الف
مشخّص شد -5   .را بنويسيدزير ةمعني واژگان 

  گذشتاي سر برهنه ميجولقي) ب              .نمايان ساختكُلِّهدو دست را تا فراز) الف
گُردآفريددمانبيامد) پ   پيش 
  .ايستاده استخوراي است كه در كنارام، وصف حال رزمنده هها كه نوشتاين) ت
  منتوسنبتازد به نيرنگ تو،) ج           .دم، دو خروس را ديبرزندر كنج خلوتي از) ث
  .هاي اماليي را بيابيد و درست آن را بنويسيدغلط -6

  .ليكن خروس قالب، حركتي كرد نه مناسب حال درويشان) الف
  آورده تير خدنگكمان را بماليد رستم، به چنگ             به شصت اندر)ب
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  )نمره5(قلمرو ادبي
  .ها پاسخ دهيدهاي زير را بخوانيد و به پرسشسروده -7

ــرد  ــت نبـ ــه دشـ ــري او بـ ــا دختـ ــه بـ كـ
ــت ــان توسـ ــه فرمـ ــكر و دژ بـ ــون لشـ كنـ
ــد ــد گردآفريـــــ ــان را بپيچيـــــ عنـــــ

  

ــدر آورد    ــر انـ ــه ابـ ــان بـ ــدين سـ ــردبـ گـ
جســــت نبايــــد بــــر ايــــن آشــــتي، جنــــگ 
ــيد  ــر دژ كشـــ ــرافراز بـــ ــمند ســـ ســـ

  

  .ها بيابيد و معني آن را بنويسيديك كنايه در اين سروده) الف
  شود؟هايي، آراية تضاد ديده ميبين چه واژه) ب
  .ها را بيابيد و بنويسيدقافيه» ... عنان را بپيچيد«در بيت آخر) پ
  شاعر يا نويسنده است؟هر يك از آثار زير از كدام -8

  گوشوارة عرش) سمفوني پنجم جنوب                 ب) الف
  :سجع را در نوشتة زير بيابيد -9
  ».قرار بوديعقوب خود، او را به صبر آموزگار بود و زليخا در عشق او بي«
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21آزمونكده    
. گيرد،بهره مياي كه  مولوي در مثنوي معنوي از آنمؤّثرترين شيوه -10   .است...............
  ؟شودنميهاي زير سرودهادبيات غنايي در كدام يك از قالب -11
  رباعي) تمثنوي                  ) قصيده                 پ) غزل                  ب) الف

  : شعر حفظي
  .شعر زير را بخوانيد و دو بيت بعدي آن را بنويسيد -12

  آور روز كينزمين                          هژيران جنگمردان ايراندليران و

25/0 
25/0 

  
  

5/1  

  )نمره8(قلمرو فكري
  :برگردانيدهاي زير را به فارسي روانها و نوشتهسروده

  .تر در گرمابه بگذارد كه شوخ از خود باز كنيمدمكي زيادتباشد كه ما را -13
  .بود و در آن دستي نازك داشتة قاليشكارش، نگار نق -14
تجّلي همة -15   .تاريخ استاينجا آيينة 
  سپهبد عنان اژدها را سپرد       -16
  خوشة خشم شد خرمن منهمه -17
رهام را جام باده -18   ست جفتكه 
  .حرام از يك كف دست كاغذ و يك بند انگشت مداد كه خسرو به مدرسه بياورد يا الي كتاب را باز كند -19
  كافتاب نعمتم شد زير ميغ -20
  .هاي زير را بنويسيدمفهوم سروده -21

ــف ــگال)ال ــس از بدس ــوردن پ ــي آب خ دم
ــه ) ب ــر آنك ــه دارد ه ــا نگ ــل وف ــب اه جان

  

بـــه از عمـــر هفتـــاد و هشـــتاد ســـال   
خــداش در همــه حــال از بــال نگــه دارد 

  

توجه به اين بيت -22   :ها پاسخ دهيد، به پرسشهابا 
ــي ــن ايرانـــ ــهادتاممـــ ــانم شـــ آرمـــ

ــردد  ــرده گـ ــعله، افسـ ــن شـ ــدار ايـ مپنـ
  

ــ   ــن تجلّ ــدن م َكن ــان  ــت، ج ــتي اس ي هس
ـدفن مــن  مـ كــه بعــد از مــن افــروزد از 

  

اول، چه زماني مي) الف توجه به بيت    توان به زندگي و جاودانگي واقعي دست يافت؟با 
  ؟نيستكند، ناراحتهايش فدا ميدر بيت دوم، چرا شاعر از اين كه وجودش را براي آرمان و هدف) ب

مَثِل« در متن -23 مَثِل قرآن،   به چـه  » .ودها بها بود و در قرآن حيات دلآب است روان؛ در آب، حيات تنو
مَثِل« است كهداليلي نويسنده معتقد   ؟»آب روان استمَثِل قرآن، 

بد به جنگچو بدخواه او چاره/ برآشفت سهراب و شد چون پلنگ«در بيت -24   »گر 
  چرا سهراب چون پلنگي خشمگين شد؟) الف
  در اين بيت چه كسي است؟» بدخواه«منظور از) ب
  گر است؟در اين بيت، كدام زمينة حماسه بيشتر جلوه) پ
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آزمونکده ) مجموعه سواالت نیم سال اول و دوم با پاسخنامه (سال ۹۹

نشر تیرگان، قیمت هر جلد با تخفیف ۰۲هزار تومان

تلفن سفارش ۲۹7۰3۰60190



نمونه سؤاالت فارسي دهم  22

پاسخ آزمون
  

  ماهخرداد: نوبت امتحان    ة   شمارآزمونپاسخ
  )دومسالنيم(

  دقيقه75: مدت امتحان  )1(فارسي
  )نمره7(قلمرو زباني

  ) 25/0( )به او گفتم(متمم) الف -1
  )25/0(سوم شخص            )25/0(بعيد: نوع)        25/0(ماضي: زمان) ب
        ) 25/0يك مورد؛(زدهغافل، غفلت: غفلت        )25/0يك مورد؛(ناله، ناليدن: نالش) پ
پيـاده   -اكنونهم) پ) 25/0(هسته: سوار)/ 25/0) (سوار نبرده(نبرده سوار) ب)/5/0(» به«حرف اضافه به معني» را«) الف -2
  )25/0(اي: حرف ندا) / 25/0(سوارنبرده: منادا) ت) / 5/0(

اما امروزه بيشتر به معني -3   )5/0. (است» سودجو«سوداگران در زمان گذشته به معني تاجر و بازرگان بود، 
  )25/0(مزيح) ب)               25/0(غنا) الف -4
  )25/0(، درويشوشپپشمينه: جولقي) ب)                25/0(برآمدگي پشت پاي اسب: كُّله) الف -5
ُغرّنده، مهيب، هولناك: دمان) پ   )25/0(اي از دريازمين پست، شاخه: خور) ت)       25/0(خروشنده، 
محّله، كوي: برزن) ث   )    25/0(كوچه، 
  )25/0(اسب سركش: توسن) ج
  )5/0(شست: شصت) ب)                     5/0(غالب: قالب) الف -6

  )نمره5(قلمرو ادبي
شدت جنگ: به ابر اندر آورد گرد) الف -7   )5/0يك مورد،(كنايه از برگشتن: عنان پيچيدن/ كنايه از 
  )5/0(گردآفريد، كشيد) پ      )                                       5/0(جنگ، آشتي) ب
قباني) الف -8   )5/0(موسوي گرمارودي) ب                            )           5/0(نزار 
  )25/0(قصيده) ب -11)                            25/0(تمثيل -10              )                           5/0(قرارآموزگار، بي -9

12-  
خروشــــان و جوشــــان بــــه كــــردار مــــوج
ــد روي   ــدان نهادنـ ــه ميـ ــردي بـ ــه مـ بـ

  

ــوج     ــوج ف ــران ف ــد از ك ــراز آمدن  )75/0(  ف
 )75/0(  وگـويايشان پر از گفـتازجهان شد

    
  )نمره8(قلمرو فكري

حمام بمانيم تا چرك و آلودگي را از بدن پاك كنيم -13   )5/0( .شايد بگذارد چند لحظه بيشتر در 
طرّاحي و كشيدن نقشة قالي بود و در آن مهارت داشت- 14   )5/0. (كارش 
  )5/0. (دهداست كه تاريخ را به طور كامل نشان ميايمثل آيينه) ميدان جنگ( -15
  )5/0. (افسار اسب را رها كرد و به سرعت حركت كرد) سهراب( -16
  )5/0. (وجود من پر از خشم و كينه نسبت به دشمنانم شده است -17
رهام اهل خوشگذراني است -18   )5/0. (رستم گفت كه 
  )5/0. (خوانده مداد؛ درس هم نميآورد نخسرو نه كاغذ با خود به مدرسه مي -19
  )5/0(. امافسوس كه نعمتم را از دست داده -20
  )5/0. (خداوند پشتيبان وفاداران است) ب) / 5/0. (بخش است، حتي اگر كم باشدزندگي بدون دشمن لذت) الف -21
  )5/0. (وقتي جانمان را در راه خدا بدهيم) الف -22
  )5/0. (راهش ادامه خواهد يافتزيرا مطمئن است پس از شهادتش،) ب

كند، قرآن نيز به دل و روح انسـان زنـدگي   ها را پاك ميبخشد و آلودگيگونه كه آب به جسم انسان زندگي ميزيرا همان -23
  )5/0. (كندبخشد و وجود انسان را از گناه پاك ميمعنوي مي

  )5/0( .زيرا دشمن او بسيار در جنگيدن ماهر و باتجربه بود) الف -24
  )5/0(زمينة قهرماني) پ)                              5/0(گردآفريد) ب

   




