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 زیر را به فارسی امروزی بازنویسی کنید: هایتعبار

 

 (52.0باز کنم. ) تا شوخ از خود -1

 

 

 (52.0ما را به نزدیک خود باز گرفت . ) -.

 

 

 (52.0دو دست را تا فراز کله نمایان ساخت. ) -3

 

 

 (52.0ای آشنایی غنیمتی بود. )در چنان بیغوله -4

 

 

 (520خواست کزان ورطه قدم درکشد. ) -0

 

 

 (520از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی. ) -6

 

 

 (520جانوری. )گر ذوق نیست ترا کژ طبع  -7

 

 

 (520حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر گمراهش کردند. ) -8

 

 

 (520) گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم. -9

 

 

 

 (520ای روح لیله القدر، حتی مطلع الفجر. ) -15

 

 

 

 
 

 الف

نمره به حروف:                 نمره به عدد:               نمره تجدید نظر به عدد:               نمره به حروف:           محل مهر و امضاء مدیر  

تاریخ و امضاء:حسن ارسطویی             نام دبیر:  تاریخ و امضاء:حسن ارسطویی      نام دبیر:    

 ردیف سواالت     بارم

 نام و نام خانوادگی: .......................

 پایه و رشته :

 شماره داوطلب: .............................

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 .مدیریت منطقه 

 سعادت آباد                             پسرانه ه دومدبیرستان دور

 1390 -96سال تحصیلی  اول پایانی نوبت سواالت امتحان

  فارسی نام درس:

58/15/1390تاریخ امتحان :   

8:55ساعت امتحان:   

 دقیقه  85مدت امتحان: 
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 .را معنی کنیداست ها خط کشیده شده ی که زیر آنهایتلغ

 

 (520) خروشید.شیر می هُرّایاز آن دهان  -1

 (520) کریمی بود. لئیمیاو در مقابله ی  -.

 (520) خیزد. خُلْدگفتم خوشا هوایی کز باد  -3

 (520) حیوان روان شد. وَقَبدست معلم از  -4

 (520) گرمابه بود، همه بر پای خاسته بودند. مَسْلَخهر که در  -0

 (520) .طَرَباشتر به شعر عرب در حالت است و  -6

 (520) باشد. مُسْتَغْنیهر که داد از خویشتن بدهد از داور  -7

 (520) ی دریا بدید.هِنگامهو آن همه  -8

 ب

. 

 غلط( 4).ها را بنویسیدهای غلط را بیابید و درست آنزیر کلمه هایت: از میان لغامال

 

 .سیرت ،زَلّت ،سُولَت ،ماسِوا ،وُصْلت ،فُرقت ،زینهار ،تالتُم ،خِطابه ،مَخْمَصه ،قارب ،تباهی ،مَعْلُوف ،حُرْمت ،مُوْلِع ،غُلْغله زن

 

 
 

 پ
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 دستور

 (1) .ی زیر را مشخص کنید و نقش هر یک را بنویسیداجزای جمله-1

 .خواندعلی درس را در کالس می

 

 

 (1مرکب(  ) -)ساده / مرکب / مشتق / مشتق .های زیر را مشخص کنیدنوع واژه-.

 آموزدانش –گل  –گالب  –گلزار 

 

 

 نمره( 1) .جدول زیر را کامل کنید -3

 

 مضارع اخباری امر فعل

   شنیده بودی

   خواهند پرسید

 

 (1) .ها را بیان کنیدو تفاوت آن .های زیر را مشخص کنیددر عبارت(( واو))نوع -4

 

 .سفر مانند هم هستند وزندگی 

 

 .کنیمدر سفر هم زندگی می وکنیم در طول زندگی سفر می

 

 

 
 

 ت
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 های ادبیآرایه

 

 ی زیربا توجه به سروده-1

 .افتاد بی وزنی/ که در فضای تو به  رو سیاه ماند ،شعر سپید من

 (520) ....................... و ......................... هستندهای ی آرایهدر بردارنده ،های مشخص شده به ترتیبالف ( قسمت

 (520نامیده است؟  ) سپیدش را ، شعرب ( چرا شاعر

 

 (520) .ها را مشخص کنیددر عبارت زیر سجع-.

 .اخبار و اعتبار است ،در بهشت انهار و اشجار است و در قرآن

 

 (1) .زیر را بنویسید هاییهمعنی کنا-3

 .لنگ بودکمیتش -1

 شاخ شمشاد-.

 بِسْمِل کردن-3

 یک کف دست کاغذ-4

 

 (1) .تعریف کنید مثالی حس آمیزی را با آرایه -4

 

 (520ای به کار رفته است؟ )در عبارت زیر چه آرایه-0

 .نهادما  نهادعشق شوری در 

 

 ث

. 

 حفظ شعر

 (1) . بندگی کن کاو ............................... ......................... ما را به آرزو کشت / گفتا تو. گفتم که-1

 (1). ها.......................................... / ................................. از یاد برفت آن ،گه نعره زدی بلبل-.

 

 موفق باشید

 حسن ارسطویی

 

 ج

.......................نام و نام خانوادگی:   

 پایه و رشته :

 شماره داوطلب: .............................

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 .مدیریت منطقه 

 پسرانه                             سعادت آباده دوم دبیرستان دور

 1390 -96اول سال تحصیلی  پایانی نوبت سواالت امتحان

  فارسی نام درس:

58/15/1390تاریخ امتحان :   

8:55ساعت امتحان:   

 دقیقه  85مدت امتحان: 

 



 
 

 

 

  

 

 الف : معنی نظم و نثر

 تا چرک و آلودگی را از بدن خود بیرون کنیم.-1

 ما را نزدیک خود نشاند.-.

 دو دست را تا باالی خمیدگی پشت پای اسب کشید.-3

 خوبی بود.در آن گوشه دور آشنایی با نیما فرصت -4

 خواست تا خود را از مهلکه نجات دهد. می-0

 کند. از آموختن خجالت نکش که یاد گرفتن تو را از ننگ و عار رها می-6

 ذوقی هستی. اگر تو این نشاط و ذوق را نداری جانور بی-7

 حسودان بخیل و دشمنان بد ذات او را منحرف کردند.-8

 دهم. ضمیرم راه نمی به یارگفتم فکر و خیال تو را به ذهن و-9

 ای روح حقیقی شب قدر تا هنگام طلوع شپیده دم.-15

 

 
 ب: لغت 

 کن حمام مسلخ: رخت-0هرا: صدا، غوغا، آواز مهیب                                                                             -1

 طرب: شادی-6                                               لئیمی: پستی، فرومایگی                                -.

 مستغنی: بی نیاز-7خلد: بهشت                                                                                              -3

 هنگامه: غوغا، دادوفریاد، شلوغی، جمعیت مردم-8                     وقب: هر فرورفتگی اندام مانند گودی چشم                                   -4

 

  
 پ: امال: کلمه های غلط که درست آن ها در برابرشان نوشته شده است

 معلوف:مالوف             قارب: غارب                 تالتم: تالطم                   سولت: صولت

 

 
 ت: دستور

مفعول    /      کالس: متمم            /      میخواند: فعلعلی: نهاد  / درس: -1  

 

مرکب-آموز: مشتق گلزار: مشتق / گالب: مرکب / گل: ساده / دانش-.  

 

پرسند می-شنوی / خواهند پرسید: بپرسید می-شنیده بودی: بشنو-3  

 

ند.دهد به این واو عطف گوی واو در جمله ی اول دو یا چند کلمه را به هم پیوند می-4  

مهر و امضاء مدیرمحل   نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:               نمره به حروف:           

تاریخ و امضاء:   حسن ارسطویی            نام دبیر:  تاریخ و امضاء:حسن ارسطویی     نام دبیر:    

 ردیف سواالت     بارم

.......................نام و نام خانوادگی:   

 پایه و رشته :

 شماره داوطلب: .............................

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 .مدیریت منطقه 

 پسرانه                             سعادت آباده دوم دبیرستان دور

 1390 -96اول سال تحصیلی  پایانی نوبت سواالت امتحان

  فارسی درس:نام 

58/15/1390تاریخ امتحان :   

8:55ساعت امتحان:   

 دقیقه  85مدت امتحان: 

 



 

واو در جمله ی دوم دو جمله را به هم ربط داده است به این واو، واو ربط گویند.     

 

 
:ث: آرایه های ادبی  

 
.الف( کنایه و ایهام / ب( شعرش در قالب سپید سروده شده که این نوع شعر آهنگ دارد، اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه در آن مشخص نیست-1  

 

سجع وحود دارد.بین اشجار و اعتبار -.  

 

( کم و اندک4( کشتن شرعی  3( سربلند و سرافراز  .( ناتوان بود  1 -3  

 

در هم آمیختن چند حس مثل صدای گرمی داشت. صدا مربوط به حس شنوایی است ولی گرما مربوط به حس المسه.-4  

 

ن و دومی به معنی گذاشتن بین آن نهاد اول به معنی درو-0  

دارد. آرایه ی جناس تام وحود  

 

 ج: حفظ شعر 

 

نوش لعلت / بنده پرور آید -1  

 

گه جامه دریدی گل  /  با یاد تو افتادم-.  
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ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 الف

 نمره(7قلمرو زبانی : )*
 

 :معنی واژگان مشخص شده را بنویسید -1
 

 ( است.اعتباردرقرآن اخبار و ) -الف

 ( می رفت به بستان ها.سوداییوقتی دل ) -ب

 ( بیاالید به قرآن پاک گردد.زلت چون تن به گناه و ) -ج

 ( راه ندادند.مسلخبه )ما را  -ه

 در گروه کلمات زیر غلط های امالیی را پیدا کنید وصحیح آن را بنویسید:  -2

طلب  -مجسمه ی فراعنه -یال وقارب -رقعه ای گشاده -دهر وروزگار -پای افزار -نفخ سور –خلف صدق  -شندر قاز پول ناچیز

 استرهام

 باتوجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید :  -3

اندوه وشادی در این قصه بسیار بود وخبر دهنده از او ملک جبار بود فالجرم حدیث ایشان نیکوترین احادیث اهل  "
 " روزگار بود.

 یک کلمه ی دو تلفظی در متن بیابید. -الف

 رابطه ی معنایی تضاد دربین کدام کلمات وجود دارد؟ -ب

   ؟یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی مشخص کنید -ج

 مشتق مرکب(  -مرکب -مشتق –ساختمان واژگان زیر را بنویسید : ) ساده  -4

 پارسی -بدحالی -عزم -دلبر

 "که به قامت مهتر / به قیمت بهتر.نه هر  "الف: کدام قسمت جمله ی زیر حذف شده است؟ چگونه به نبود آن پی میبرید؟   -5

  نقش دستوری کلمات مشخص شده را دربیت زیر بنویسید : -ب

 ارباب )حاجتیم( و زبان سوال نیست/  در )حضرت( کریم تمنا چه حاجت است؟

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 )نمره 5(*قلمرو ادبی : 

در احد که گل بوسه ی زخم ها ، تنت را دشت شقایق کرده بود ، مگر از کدام باده ی مِهر مست بودی  "در عبارت :  -1

     "که با تازیانه ی هشتاد زخم بر خود حد زدی ؟ 

 یک تشبیه پیدا کنید ؟-الف 

 مراعات نظیر در بین چه کلماتی است ؟ -ب

 تلمیح در این عبارت را بنویسید ؟ -ج

 در این عبارت مشخص کنید ؟حُسن تعلیل را  -ه

 

1 

 

 

 
5.5 

 

 .......................... نام و نام خانوادگی:

 تجربی-دهم ریاضی  و رشته: قطعم

 ........................................... :نام پدر

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

 )واحد فلسطین(                                                                                                دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                       

 69 -69سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 فارسی نام درس:

 اعظم سمساریان :نام دبير

 80/08/5931:امتحان تاریخ

 / عصرصبح 0 :ساعت امتحان

 دقيقه  59 : امتحانمدت 



            نمره02جمع بارم :                 

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد

 ( بین واژه ی مِهر و مُهر چه آرایه ای وجود دارد ؟ ای مِهر تو دردل ها / وی مُهر تو بر لب ها در مصرع : ) -2

 در کدام قالب شعری مصراع اول و مصراع های زوج هم قافیه هستند و معموال موضوع این قالب عاشقانه و عارفانه  -3

 بیت نمی باشد ؟ 15است و تعداد ابیات بیشتر از 

 رباعی-غزل      ه -قطعه      ج-مثنوی    ب -الف

 درعبارات زیر کلمات مسجع را مشخص کنید : -4

 "دربهشت هزار گونه نعمت است و درقرآن هزارگونه پند و حکمت است  "

 دربیت زیر ردیف و قافیه را مشخص کنید : -5

 مبری ست / مزد خدمت خواستن سوداگری ست خدمت از رسم وره پیغ

 آثار ناصرخسرو وجالل آل احمد در کدام گزینه آمده است؟  -6

 سیاست نامه -بوستان -د         ارزیابی شتاب زده -سفرنامه-قصه ی یوسف    ج -اسرارالتوحید -ب  اتاق آبی       -سایه سار نخل والیت -الف

 کنید :حفظ شعر : ابیات زیر را کامل  -7

 گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب................................. -الف

 ......................................گفتا ز خوب رویان این کار کمترآید .-ب

 

 
5.25 
 

 
5.25 
 

 
5.5 

 

 

5.5 

 

 

2 

 ج

 نمره( 8قلمرو فکری : ) 

 نمره( 6ساده و روان بنویسید : )معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر  -1

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت/ گفتا تو بندگی کن کاوبنده پرور آید.  -الف

 در بن این پرده ی نیلوفری / کیست کند با چو منی همسری ؟  -ب

 گر در طلب رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها .  -ج

 رب در حالت است و طرب / گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری اشتر به شعر ع -ت

 .زینت قرآن ، بی جمال بهشت تمام است و زینت بهشت ، بی جمال و کمال قرآن ناتمام  -ه

 همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند.  -ف

 صندوق تربت پدر ما سنگین است وکتابه رنگین و فرش رُخام انداخته و خشت پیروزه به کار برده.  -ق

 در کدام بیت آمده است؟  "کل نفس ذائقـه الموت  "مفهوم آیه ی  -2

 چون داد عادالن به جهان در ،بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  -الف

 م / بر حلق و بر دهان شما نیزبگذرد.آب اجل که هست گلوگیر خاص و عا -ب

 در شعر زیر به کدام ویژگی حضرت علی )ع( اشاره شده است؟  -3

 "وصولت حیدری را ، دست مایه ی شادی کودکانه شان کردی .  "

 مفهوم ابیات زیر را بنویسید :  -4

 تویی رزاق هر پیدا وپنهان / تویی خالق هر دانا و نادان -الف

 ار او باش به خصوص در مورد خویشاوندانت.گزتباه مکن و سزاوار هرکس سپاس  زحمت هیچ کس را -ب

 

1 

5.5 

1 

1 

1 

5.1 

1 

5.25 

5.5 

1 



 

 

 

 

 

 
 

 

فرد
ی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

 قلمرو زبانی الف 

 الف(پند و اندرز     ب(عاشق     ج(خطا و لغزش و گناه    ه(رختکن حمام 1

 طلب استرحام -یال و غارب -نفخ صور -شندر غاز 2

 اهل روزگار           -الف(روزگار    ب(اندوه و شادی    ج(ملک جبار 3

 مشتق -مشتق مرکب -ساده -مرکب   4

5 
 از معنی جمله می توان فهمید که حذف به قرینه معنوی شده است. -الف(فعل جمله)است(

 متمم -ب(مسند

 قلمرو ادبی  ب

 حد زدن    ج(تازیانه و حد زدن -مست-الف(گل بوسه زخم ها    ب(باده 1

 جناس همسان)ناقص( 2

 غزل 3

 نعمت و حکمت  4

 است و است : ردیف     قافیه: پیغمبری و سوداگری  5

 گزینه ج  6

7 
 الف(کاشوب در تمامی ذرات عالم است.

 ب(گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز.

 قلمرو فکری  ج 

 معنی ابیات و عبارات به نثر ساده و روان با توجه به معانی درس در کالس و برپایه معانی واژگان و اصطالحات می باشد. 1

 گزینه ب 2

 شجاعت و هیبت و شکوه علی )ع( 3

4 
 الف(روزی رسانی خداوند 

 ب(حق شناسی از دیگران 

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید
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95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

 نام درس: فارسی

  آقای علیپوری نام دبیر:

 80/08/59: تاریخ اهتحاى
  صبح 0 ساعت اهتحاى:

  دقیقه 08 هدت اهتحاى:
 

 نمره سؤاالت ردیف

قلمروزبانی الف
 ( 1( ٔؼٙی ٚاصٌبٖ ٔطخع ضذٜ را ثٙٛیسیذ. ) 1

 ٘ٛضتٓ ٚ ػذری خٛاستٓ رلؼٝ ایة :             ثذٌٟز ٚی را ثٝ ِٟٛ ٚ ِؼت وطیذ٘ذ ػٙٛداٖاِف : 

 ثیبالیذ ثٝ لزآٖ پبن ٌزدد سَِّتد : چٖٛ تٗ ثٝ ٌٙبٜ ٚ              است ٌز ثز دَ ریص آیذ ویصج : ٞز تیز وٝ در 

 ( 25/0ٔؼٙب ضذٜ است؟ )  درست( در وذاْ ٌشیٙٝ، ٕٞٝ ٚاصٌبٖ 2

 ) دِّبن : فزٚضٙذٜ ( -) ِٔٛغ : ضیفتٝ (  -اِف : ) ٕ٘ف : رٚش ( 

 ) ِئیٕی : درّ٘ذٌی ( -) َٚلَت : فزٚرفتٍی (  -ة : ) غبرة : ٔیبٖ دٚ وتف ( 

 ) ػبُٔ : حبوٓ ( -) قزة : ضبدی (  -ج : ) حُمّٝ : خؼجٝ ( 

 ) غَِٛت : سزٔب ( -) ٔحٙت : ا٘ذٜٚ (  -د : ) تجبر : خب٘ذاٖ ( 

 ( 25/0ٔی ثبضذ؟ )  ٘بدرست( ٔؼبدَ ٔؼٙبیی وذاْ ٌشیٙٝ 3

 خب٘طیٗ راستیٗ        ة : خّف غذق :                            ثز٘طیٗ : سٛارضذٖ      اِف :

 د : غٛر : خطٗ                                    ج : تسّّب : آرأص       

 ( 1( أالی درست را اس داخُ وٕب٘ه ا٘تخبة وٙیذ. ) 4

 ػذْ ( غّح دارد  -اِف : ٌفتٓ دَ رحیٕت وی ) ػشْ 

 ٚرقٝ ( لذْ دروطذ -ة : خٛاست وشاٖ ) ٚرتٝ 

 ػٕبرت ( ثبیذ وزدٖ -ضذٜ ٚ آٖ را ) أِبرت ج : دیٛار ضٟز، خزاة 

 ٘غش ( ٕٞٝ پیٕبٖ ٞب -د : ثؼذ اس تٛ رٚا ثبضذ ) ٘مؽ 

 (25/0است؟ )  درست( در وذاْ ٌشیٙٝ، أالی ٕٞٝ ٚاصٜ ٞب 5

 اِف : فزٚق ، ٔؼزوٝ ، خػّت ، ٔكبثك                       ة : ٔحبٚرٜ ، ارتدبال ، غَذٔت ، غَزؼ

 ٔیزاة ، اَسزار ، قحبرت                  د : اٞزاْ ، ٔبسٛا ، ػزش، خِشالٖج : رػٙب ، تالقٓ ، 

اٚ در ٌٛضٝ ای، سیز پالسی ُٔٙذرس، ثی سز ٚ غذا خبٖ سپزد ٚ آٖ ٕٞٝ استؼذاد ٚ لَزیٟٝ را ثب خٛد » ( در ػجبرت 6

 (25/0ٔی ثبضذ. ثیبثیذ ٚ ضىُ غحیح آٖ را ثٙٛیسیذ. )  ٘بدرستیه ٚاصٜ اس ٘ظز أالیی « ثٝ سیز خبن ثزد. 

 (5/0را در دٚ خّٕٝ سیز رٚضٗ ٕ٘بییذ. ) « ٚ » ( تفبٚت حزف 7

 اِف : ٔزد حمّٝ را ثزٌزفت ٚ ثٝ خب٘ٝ رفت.                 ة : غٓ ٚ ضبدی خٟبٖ را ٘جَٛد ٞیچ ثجبت .

 (25/0؟ ) ٘یست( وذاْ ٌشیٙٝ خٕغ ٔىسز 8

 د : وبیذاٖ               ج : خٛاظ                      ة : اَسٔٙٝ                اخجبر      اِف : 

7 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش

 1غفحٝ 



 (75/0( در ثیت سیز سبخت ٚاصٌبٖ ٔطخع ضذٜ را ثٙٛیسیذ. ) 9 

 «سبَ  ٞطتبدثٝ اس ػُٕز ٞفتبد ٚ            ثذسٍبَپس اس  خٛردٖدٔی آة » 

 (75/0ثیت سیز رٚضٗ وٙیذ.. )  ( ٘مص دستٛری ٔٛارد ٔطخع ضذٜ را در10

 «است ثیبثبٖ ٞب  سُٟثبضذ  حزْٔب را ثزسذ ضبیذ        چٖٛ ػطك  ر٘دیٌز در قّجت » 

ٞبی ٌزٜٚ اسٕی  ٞستٝ ٚ ٚاثستٝ« وٝ تٛ را آفزیذ  ٘یىٛتزیٗ آفزیذٌبراٖ خدستٝ ثبد ٘بْ خذاٚ٘ذ،» ( در ػجبرت 11

 (75/0تؼییٗ ضذٜ را ثٙٛیسیذ. ) 

 ( 5/0یز یه ٞٓ خب٘ٛادٜ ثٙٛیسیذ.) ( ثزای ٚاصٌبٖ س12

 اِف : قجغ : ....................... .                            ة : ػطزت : ....................... . 

(25/0چٝ ٔؼٙبیی دارد؟) « درَٔه » در ٚاصٜ « ــَـ ن » ( پسٛ٘ذ 13

 

قلمروادبی ب
 ( 1ثیبثیذ ٚ ثٙٛیسیذ. ) ( در ػجبرات سیز ٚاصٌبٖ سدغ ٚ خٙبس را 14

 اِف : ثزادراٖ یٛسف، چٖٛ یؼمٛة را ثذٚ ٔیُ ٚ ػٙبیت دیذ٘ذ، آًٞٙ ٔىز ٚ ػذاٚت وزد٘ذ، ٍٔز اٚ را ٞالن وٙٙذ.

 ة : ٞز تیز وٝ در ویص است ٌز ثز دَ ریص آیذ            ٔب ٘یش یىی ثبضیٓ اس خّٕٝ لزثبٖ ٞب 

 (5/0ٛیسیذ. ) ( آرایٝ ٞبی ثبرس ٞز یه اس ٔٛارد سیز را ث15ٙ

 اِف : ِیه چٙبٖ خیزٜ ٚ خبٔٛش ٔب٘ذ               وش ٕٞٝ ضیزیٗ سخٙی، ٌٛش ٔب٘ذ

 ة : دری وٝ ثٝ ثبؽ ثیٙص ٔب ٌطٛدٜ ای / ٞشارثبر خیجزی تز است / ٔزحجب ثٝ ثبسٚاٖ ا٘ذیطٝ ٚ وزدار تٛ !

 ( 5/0( در ثیت سیز وٙبیٝ ٞب را ثیبثیذ ٚ ٔفْٟٛ آٟ٘ب را ثٙٛیسیذ. ) 16

 «تیز خٛرتبٖ س تحُّٕ سپز وٙیٓ            تب سختی وٕبٖ ضٕب ٘یش ثٍذرد  ثز» 

 (25/0وذاْ است؟ )  ثٝ تزتیت« اسزاراِتٛحیذ، سیبست ٘بٔٝ، اِٟی ٘بٔٝ ٚ لبثٛس ٘بٔٝ » ( ٘ٛیسٙذٜ آثبری چٖٛ 17

 بْ إِّه، ػٙػزإِؼبِی اِف : ٔحٕذ ّٔٙٛر، ٘ظبْ إِّه، ػٙػزإِؼبِی، ػكبر              ة : ٔحٕذ ّٔٙٛر، ػكبر، ٘ظ

 ج : ٔحٕذ ّٔٙٛر، ٘ظبْ إِّه، ػكبر، ػٙػزإِؼبِی                د : ػكبر، ٔحٕذ ّٔٙٛر، ٘ظبْ إِّه، ػٙػزإِؼبِی 

 (25/0را ثیبثیذ ٚ ٔؼب٘ی آٖ را ثٙٛیسیذ. ) « ایٟبْ » ( در ثیت سیز 18

 «ثجیٗ وٝ در قّجت حبَ ٔزدٔبٖ چٖٛ است           است س ٌزیٝ، ٔزدْ چطٕٓ ٘طستٝ در خٖٛ» 

 ( 5/0ٔؼٙبی آٟ٘ب را ثٙٛیسیذ. )  در ٔؼٙبی ٔدبسی ثٝ وبر رفتٝ ا٘ذ، ( در ثیت سیز دٚ ٚاصٜ ثیبثیذ و19ٝ

 «ٞٓ ثز چزاغذاٖ ضٕب ٘یش ثٍذرد           ثبدی وٝ در سٔب٘ٝ ثسی ضٕغ ٞب ثىطت     » 

 ( 2ٞبی سؼذی ضیزاسی است تب چٟبر ثیت ادأٝ دٞیذ. )  ( ثیت سیز را وٝ َٔكّغ یىی اس غش20َ

«ٚلتی دَ سٛدایی ٔی رفت ثٝ ثستبٖ ٞب                 ثی خٛیطتٙٓ وزدی، ثٛی ٌُ ٚ ریحبٖ ٞب » 

5 

قلمروفکری ج
 ( 1( اثیبت سیز را ثٝ ٘ثز رٚاٖ ثبسٌزدا٘یذ. ) 21

 اِف : ای ٔفتخز ثٝ قبِغ ٔسؼٛد خٛیص          تأثیز اختزاٖ ضٕب ٘یش ثٍذرد 

 ة : چٛ در ٚلت ثٟبر آیی پذیذار                   حمیمت پزدٜ ثزداری س رخسبر

 ( 1( در اثیبت سیز ٔٙظٛر اس لسٕت ٞبی ٔطخع ضذٜ چیست؟ ) 22

 است  اضزف اٚالد آدْاِف : خّٗ ٚ َّٔه ثز آدٔیبٖ ٘ٛحٝ ٔی وٙٙذ               ٌٛیب ػشای 

8 

 2غفحٝ 



 سدی حذّة : در اُحذ / وٝ ٌُ ثٛسٝ سخٓ ٞب، تٙت را دضت ضمبیك وزدٜ ثٛد / ...وٝ ثب تبسیب٘ٝ ٞطتبد سخٓ، ثز خٛد 

 ویست وٙذ ثب چٛ ٔٙی ٕٞسزی           پزدٜ ٘یّٛفزیج : در ثُٗ ایٗ 

 است اٚ اس راٜ دیٍز آیذ  ضجزٚفتٓ وٝ ثز خیبِت راٜ ٘ظز ثجٙذْ         ٌفتب وٝ د : ٌ

 ( 75/0( ثب تٛخٝ ثٝ اثیبت سیز ثٝ پزسص ٞب پبسخ دٞیذ. ) 23 

 سیٗ ٕ٘ف آٖ ٔست ضذٜ اس غزٚر               رفت ٚ س ٔجذأ چٛ وٕی ٌطت دٚر

 درٜ خٛضــٙذٜ ایدیذ یىی ثــحز خزٚضــٙذٜ ای                 سٟــٍٕٙی، ٘ب

 ٘ــؼزٜ ثزآٚرد فــّه وــزدٜ وز                دیذٜ سیٝ وــزدٜ ضذٜ سَٞــزٜ در

 چیست؟ « ٔجذأ » اِف : ٔٙظٛر اس 

 چیست؟« ٘بدرٜ » ة : ضبػز در ٔػزاع آخز، دریب را چٍٛ٘ٝ ٔؼزفی وزدٜ است؟                          ج : ٔٙظٛر اس 

 (5/0ٙٛیسیذ. ) ( ٔفْٟٛ وّی ثیت سیز را ث24

 «ٌفتٓ س ٟٔزٚرساٖ رسٓ ٚفب ثیبٔٛس            ٌفتب س خٛة رٚیبٖ ایٗ وبر وٕتز آیذ » 

 (75/0( در ثیت سیز ٔمػٛد ضبػز اس ٔٛارد ٔطخع ضذٜ چیست؟ ) 25

 «ضٕب ٘یش ثٍذرد  ٌزٌی ِضجبٖ ایٗ             چٛپبٖ ٌزي قجغسپزدٜ ثٝ  رٔٝای تٛ » 

 ( 25/0آدٔی را اس چٝ وبری ثزحذر ٔی دارد؟ ) « ٌٙذْ ٕ٘بی خٛفزٚش » ( َٔثُ 26

 (75/0( ٔفْٟٛ ػجبرات سیز را ثٙٛیسیذ. ) 27

 اِف : فی اِدّٕٝ ٕ٘ب٘ذ اس ٔؼبغی ٔٙىزی وٝ ٘ىزد.

 ة : ٞز وٝ ثٝ ٘بٖ خیب٘ت وٙذ، ثٝ خبٔٝ ا٘ذر ٔبَ٘ذ.

 ج : سٝ ٔبٜ ثٛد وٝ ٔٛی سز ثبس ٘ىزدٜ ثٛدیٓ.

 ( 1ارتجبـ ٔفٟٛٔی ثیٗ دٚ ػجبرت سیز را تٛؾیح دٞیذ. ) ( 28

 «یؼمٛة، خٛد، اٚ را ثٝ غجز آٔٛسٌبر ثٛد « . » اِػَجز ُ ِٔفتبحُ اِفَزَج » 

 ( 75/0( ٔٙظٛر اس لسٕت ٞبی ٔطخع ضذٜ در ثٙذ سیز چیست؟ ) 29

ٞبٔبٖ اُخت ضذ. ٕٞچٖٛ  ، وٕزثٙذ خٛد را تًٙ تز ثست تب دست آخز ثب حمبرت س٘ذٌیتًٙ ٌزفتٙذٞزچٝ ثز اٚ » 

ثٛد، آرأطی ثٛد وٝ  چطٓ سٔب٘ٝ ٔبسبَ ٞب ثستٝ ٔب٘ذ. در چطٓ اٚ وٝ خٛد  غذف وح ٚ وِٛٝ ای ٔزٚاریذ در دَ 

 «ٌٕبٖ ثزدی اس سز تسّیٓ است ! 

 ( 1( ٔفْٟٛ وٙبیی ػجبرات سیز را ثٙٛیسیذ. ) 30

 ة : ٔؼّٓ غٛرته ثٝ رٚ ٘ذاضت.  اِف : در ثیزً٘ است حزفی ثٝ وبرش ثٛد.                        

 ج : در ریبؾی وَُٕیتص ًَِٙ ثٛد.                                      د : در ٞز وبری داد اس خٛیطتٗ ثذٜ.

 (25/0( ٔٙظٛر اس لسٕت ٔطخع ضذٜ چیست؟ ) 31

 «وطیذ ... . در ٟ٘بیت استبدی  ؾٕبیٓ ٚ تؼّیمبتدفتز ٘مبضی ٚ ٔذاد ٔزا ثزداضت ٚ تػٛیز سزتیپ را ثب » 





 شُرش باتای (« ) ادبیات یا همه چیس است یا هیچ چیس ! » 



 3غفحٝ 



 

«پاسخنامه»  

 قلمرو زبانیالف( 
 ( اِف : دضٕٙبٖ. / ة : ٘بٔٝ وٛچه. / ج : تیزداٖ. / د : خكب، اضتجبٜ.1

  ( ج. 2

 ( د.3

 ( اِف : ػشْ. / ة : ٚرقٝ. / ج : ػٕبرت . / د : ٘مؽ . 4

 . ( ة5

 .( لزیح6ٝ

 پس حزف رثف است. ِٚی در خّٕٝ ة، ثیٗ دٚ وّٕٝ آٔذٜ است ٚ ثٙبثزایٗ حزف ػكف ٔی ثبضذ. دٚ خّٕٝ را ثٝ ٞٓ رثف ٔی دٞذ.« ٚ » ( اِف : حزف 7

 ( د. 8

 .  / ٞطتبد : سبدٜ ( خٛردٖ : ٔطتك. / ثذسٍبَ : ٔزوت.9

 ( ر٘دی : ٔفؼَٛ. / حزْ : ٔؿبف اِیٝ . /  سُٟ : ُٔسٙذ.10

 .اٖ : ) ٚاثستٝ پسیٗ، ٘طب٘ٝ خٕغ (فزیذٌبر ) ٞستٝ (. / ٘یىٛتزیٗ ) ٚاثستٝ پیطیٗ، غفت ػبِی ( / ( آ11

 ٔكجٛع.   ة : ٔؼبضزت.   ( اِف :12

 ( پسٛ٘ذ ن : در ٔؼٙبی وٛچه است.13

 ب( قلمرو ادبی

 : ویص، ریص : خٙبس.( اِف: ػٙبیت ، ػذاٚت : سدغ/ ة14

 .یجز تٛسف حؿزت ػّی ) ع (: تّٕیحوٙذٖ درة لّؼٝ خ :( اِف: ضیزیٗ سخٙی: حس آٔیشی / ة15

 : وٙبیٝ اس ثی رحٕی ٚ سخت ٌیزی.بیٝ اس ٔمبٚٔت وزدٖ. / سختی وٕبٖ: وٙسپز وزدٖ( 16

 ( ٌشیٙٝ ج 17

 : ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی ٔزدٔه چطٓ است ٞٓ ثٝ ٔؼٙبی ٔزدْ ػبدی.( ٔزد18ْ

 .: ٔزدْ  یب خبٖ ا٘سبٖ ٞبضٕغ ٞب : ٔزي. /( ثبد19

 وتبة درسی. 58ی است . غفحٝ ( ضؼز حفظ20

 ج( قلمرو فکری
 : ای ا٘سب٘ی وٝ ثٝ خٛضی ثخت ٚ دِٚت خٛد ٔی ٘بسی، ػبلجت ایٗ خٛضی ٔٛلتِ تٛ ٞٓ ثٝ پبیبٖ ٔیزسذ.( اِف21

 خذاٚ٘ذا، ٍٞٙبْ ثٟبر وٝ ٘طب٘ٝ ٞبی خٛد را در تٕبْ پذیذٜ ٞبی قجیؼت، آضىبر ٔی وٙی در حمیمت، ٚخٛد خٛد را ٕ٘بیبٖ ٔی سبسی. ة:       

 : أبْ حسیٗ ) ع ( / ة : حذّسدٖ : ٞز خكبیی وٝ ثزای آٖ ٔدبسات ضزػی ثبضذ. / ج : آسٕبٖ / د : دسد.( اِف22

 وٕیبة . : سزچطٕٝ / ة : قٛفب٘ی ٚ ّٔٛاج /( اِف23

 ( ثی ٚفبیی سیجبرٚیبٖ.24

 : ٔزدْ / چٛپبٖ ٌزي قجغ : حبوٓ  ظبِٓ / ٌزٌی ضجبٖ : ظّٓ ٚ ستٓ حبوٓ.( ر25ٝٔ

 ( پزٞیش اس ریبوبری.26

 : خالغٝ ٞز ٌٙبٜ سضتی وٝ ٕٔىٗ ثٛد، ا٘دبْ داد.اِف( 27

 (خٛد را ٘تزاضیذٜ ثٛدیٓ )استحٕبْ ٘ىزدٜ ثٛدیٓ : ٔٛیس خیب٘ت وٙذ، ثیچبرٜ ٔی ضٛد. / ج: ٞز وة       

: غجز، وّیذ رٞبیی است. اس قزفی خّٕٝ دْٚ ٞٓ ثز ایٗ تأویذ دارد وٝ غجز ثٛد وٝ یؼمٛة را ٘دبت داد تب غٓ فزاق ( ػجبرت ٘خست ٔی ٌٛیذ و28ٝ

 یٛسف را تحُٕ وٙذ ٚ سزا٘دبْ ثٝ آرسٚی خٛد رسیذ ... .

 : رٚضٙبیی ٚ ٔبیٝ آٌبٞی خبٔؼٝ.ح ٚ وِٛٝ: خبٔؼٝ ثذ / چطٓ سٔب٘ٝغذف و( تًٙ ٌزفتٙذ : سخت ٌزفتٙذ. / 29

 .( اِف: اضىبَ داضت / ة: غبف ٚ سبدٜ ثٛد / ج: ؾؼف داضت / د: ثب ػذاِت ثب خٛد رفتبر و30ٗ

 .( ٘طب٘ٝ ٞبی ارتطی 31
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 
 

  :نمره 7قلمرو زبانی 

 خذَٚ س٤ز را وبُٔ و٥ٙذ. -1

 ٔفزد ٔتزادف)ٔؼ٣ٙ( ٚاصٜ

 .............. .............. اَٟ٘بر

 .............. .............. اَؽدبر
 

1 

 أال٢ درعت ٞز ٚاصٜ را ا٘تخبة و٥ٙذ.  -2

 اِف( ر٘ح ٥ٞچ وظ )ظب٤غ / ضب٤غ( ٔىٗ ٚ ٕٞٝ وظ را ثٝ عشا، حك ؽٙبط ثبػ.

 ة( خٛاعت وشاٖ )َٚرطٝ / ٚرتٝ( لذْ در وؾذ خ٤ٛؾتٗ اس حبدثٝ ثزتز وؾذ

 .ج( اس آٖ دٞبٖ )حُزّا٢ / ُٞزّا٢( ؽ٥ز ٣ٔ خزٚؽ٥ذ

 د( ٤ٚٗ ثِْٛ )ٔحٙت / ٟٔٙت( اس پ٣ِ آٖ تب وٙذ خزاة ثز دِٚت آؽ٥بِٖ ؽٕب ٥٘ش ثٍذرد

1 

 أال٢ صح٥ح ٚاصٌبٖ ٔؾخص ؽذٜ را ث٤ٛٙغ٥ذ. -3

 آدْ چٝ وبرٜ ثٛد؟! اِص٣ٕ٥ّاِف( در پ٥چ ٚ تبةِ ػزفب٣٘ 

 ثٝ پبرط رع٥ذ٤ٓ. فزاقة( در آعب٤ؼ ٚ 

5/0 

 5/0ٔؼ٣ٙ ٚاصٌبٖ ٔؾخّص ؽذٜ را ث٤ٛٙغ٥ذ. -4

 ا٢ ٘ٛؽتٓ ٚ ػذر٢ خٛاعتٓ. رلؼٝ -اِف

 ٢ ٚصّٝ دار ثٝ پب وٙذ.پب٢ افشار٥ٞچ فزٔب٘زٚا را ٘ذ٤ذٜ ثٛدْ وٝ  -ة

5/0 

 در ٞز ػجبرت ٤ه ٚاصٜ دٚ تّفّظ٣ ث٥بث٥ذ. -5

 ثٛد. اِف( ٤ٛعف صذ٤ّك ٚفبدار ثٛد ٚ ٤ؼمٛة خٛد اٚ را ثٝ صجز آٔٛسٌبر

 داد ٘ٝ اس حغٗ صٛرت.ة( پبدؽبٜ ػبِٓ خجز وٝ داد در ا٤ٗ لصّٝ اس حُغٗ ع٥زت اٚ 

 د( ا٢ ٟٔزثبٖ تز٤ٗ ٔؼجٛد ثب تٛ پ٥ٕبٖ ثٝ ػؾك ٣ٔ ثٙذْ.

 ٜ( ثذاٖ وٝ لزآٖ ٔب٘ٙذ اعت ثٝ ثٟؾت خبٚداٖ.

1 

 ٔزوّت پ٥ذا و٥ٙذ.-در ث٥ت س٤ز ٤ه ٚاصٜ عبدٜ، ٤ه ٚاصٜ ٔؾتك ٚ ٤ه ٚاصٜ ٔؾتك -6

 «ٌفتٓ وٝ ٘ٛػ ِؼّت ٔب را ثٝ آرسٚ وؾت * ٌفتب تٛ ثٙذ٣ٌ وٗ وبٚ ثٙذٜ پزٚر آ٤ذ»             

 ٔزوّت: .................... -عبدٜ:  ....................              ٔؾتك:  ....................               ٔؾتك
5/1 

 را ث٤ٛٙغ٥ذ. اخشا٢ خّٕٝ س٤ز را ٔؾخّص و٥ٙذ ٚ ٘مؼ دعتٛر٢ ٞز ٤ه -7

 «ٚعؼتِ تٛ را چٍٛ٘ٝ در عخٗ تًٙ ٔب٤ٝ ثٍٙدب٘ٓ؟»                               

 ٟ٘بد: ....................     ٔفؼَٛ: ....................      ٔتّٕٓ: ....................      فؼُ: ....................

1 

 ثٝ ٔٛارد خٛاعتٝ ؽذٜ پبعخ د٥ٞذ. -8

 5/0 اِف( أز فؼُ ؽ٥ٙذ٢: ....................               ة( ٔبض٣ عبدٜ فؼُ ثپزعٓ: ....................            

    پبسخنبمه سفیذ داده شود.             پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.               …4…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صجح 8عبػت أتحبٖ:   اَٚ ٘ٛثت أتحب٣٘: دث٥زعتبٖ عزا٢ دا٘ؼ ٘بْ ٚاحذ آٔٛسؽ٣:  ػ صٙذ٣ِ )ػ داٚطّت(: 

 دل٥مٝ 90 أتحبٖ:ٚلت   ٓ ر٤بض٣ ٚ تدزث٣ٞدرؽتٝ:     ٘بْ پذر:   خب٘ٛاد٣ٌ: ٘بْ ٚ ٘بْ

 08/10/95تبر٤خ أتحبٖ:   95 - 96عبَ تحص٣ّ٥:   رٚحب٣٘ ٘ضاد ٓ٘بْ دث٥ز: خب٘  ادث٥بت عئٛاَ أتحبٖ درط:



 

 

  :نمره 5قلمرو ادبی 

 در ػجبرت س٤ز اخشا٢ تؾج٥ٝ را ٔؼ٥ّٗ و٥ٙذ. -9

 «اس ثز٣ٍٙٞ ٚ ػبخش٢ ثٝ د٤ٛاٍ٘بٖ ٔب٘ٙذٜ ثٛد٤ٓ.»                      

 ادات تؾج٥ٝ: ....................       ٚخٝ ؽجٝ: ....................            ٔؾجّٝ ثٝ: ....................           ٔؾجّٝ: ....................   

1 

 در ػجبرت س٤ز وذاْ ٚاصٜ ٞب خٙبط دار٘ذ؟ -10

 «  ....................خفب ٚفب وزد. ٔدر ٔمبثّٝ»
25/0 

 25/0 ٕ٘بد چٝ وغب٣٘ اعت؟   ٕ٘بد: ....................« چؾٕٝ»ثٝ ؽؼز ٥ٕ٘ب، ثب تٛخّٝ  -11

 در وذاْ ث٥ت لبف٥ٝ در ٞز دٚ ٔصزاع ٚخٛد ٘ذارد؟ -12

 انف( ككحی دِؿ غػػػػّدایی ىی رفث ةَ ةػػػحاف ُا  * ةی سّیؾحٍو کطدی ةّی گم ك ریرػػػػػػاف ُػػا

 * ای ؽّرِ جّ در غطُا كی غّطِ جّ در حاف ُػػاب(   ای ىِِطِ جّ در دؿ ُا كی ُىِط جّ ةط نب ُا 

 ج(   گفحػػػػػو غوِ جّ دارـ، گفحػػػػا غيث غػػػػطآیص  *  گفحػػػػػو کَ ىاقِ ىػػػػً ؽّ گفحػػػػا اگط ةَػػػػطآیص

 د(    ٌيػی داٌػػػػػو ٌيػػػی داٌػػػػػو انِػػػػػػػػػػی *  جّ داٌػػػػػی ك جّ داٌػػػػػػی آف چَ سػػػػػّاُػػی 

25/0 

 در ػجبرت س٤ز آرا٤ٝ عدغ را ٔؾخّص ٕ٘ب٥٤ذ. -13

 «٘ج٣ٙ٥ وٝ ٤ٛعف را اس ر٢ٚ ٥٘ىٛ، ثٙذ ٚ س٘ذاٖ آٔذ ٚ اس خ٢ٛ ٥٘ىٛ، أز ٚ فزٔبٖ آٔذ؟»

 
25/0 

 در ٞز ػجبرت لغٕت ٔؾخّص ؽذٜ چٝ آرا٤ٝ ا٢ دارد؟  -14

 ٔٗ رٚع٥بٜ ٔب٘ذ.  .................... عپ٥ذِؽؼزِ  -

 ٔؾٛ.  .................... ا٘ذ٥ٍٞٚٗٚ سٚد  ؽبداٖثٝ ٞز ٥٘ه ٚ ثذ، سٚد  -

 . ....................رٚحِ ١ّ٥ِ اِمذر/ حت٣ّ َٔطَّغ اِفَدزا٢ رٚؽِٗ خذا/ ا٢  -

 . ....................حزف٣ ثٝ وبرػ ثٛددر ث٥زًِ٘ اعت  -

1 

 ثٝ دِخٛاٜ ثٝ ٤ى٣ اس دٚ ٔٛرد س٤ز پبعخ د٥ٞذ. -15

 حفظ ث٤ٛٙغ٥ذ.را اس « ؽؼز ثبس ا٤ٗ چٝ ؽٛرػ اعت»اِف( 

 

 

 

 

 ــٗ            ........................................ ٌّغتبٖ ٞبدأـتب خبرِ غِٓ ػؾمت آ٤ٚختــــــٝ در      -ة(  

 

 ٌز در طّجت ...............................             چٖٛ ػؾك حزْ ثبؽذ، .......................... -

 

 عخٗ اس ػؾمؼ           ٣ٔ ٤ٌٛٓ ٚ ........................................٤ٌٛٙذ ٍٔٛ عؼذ٢، چٙذ٤ٗ  -

2 

 …4…از  …2…صفحه: 

 80/08/55 تبریخ امتحبن:                 دهم رياضی و تجربی رشته:  ادبیات فارسی دنببله سئوال امتحبن درس:

 



 

 

 :نمره0قلمرو فکری 

 5/2ػجبرات س٤ز را ٔؼ٣ٙ ٚ تح٥ُّ و٥ٙذ. -16

 ٌٛؽٝ ا٢ ثبس ؽذ٤ٓ ٚ ُٔىبر٢ اس ٔب ع٣ د٤ٙبر ٔغزث٣ خٛاعت. ثٝ -

 

 ا٤ٗ لصّٝ ػدت تز٤ٗ لصّٝ ٞبعت؛ س٤زا وٝ در ٥ٔبٖ دٚ ضذ خٕغ ثٛد.  -

 

 ٔؼّّـــٓ دٚر ٘جــٛد. صــٛرتــــه ثٝ رٚ ٘ذاؽـــت. -

 

 ٞز وٝ در َٔغّــخ ٌزٔبثـٝ ثٛد، ٕٞٝ ثز پـــب٢ خبعـتٙذ. -

 

 خ٤ٛؼ  را حُزٔت دار، ٥ِٚىٗ ثٝ ا٤ؾبٖ َِٔٛغ ٔجبػ. ٔپ٥زاٖ لج٥ّٝ -

5/2 

 آد٣ٔ را اس چٝ وبر٢ ثز حذر ٣ٔ دارد؟ « ٌٙذْ َٕ٘ب٢ خٛ فزٚػ َٔجبػ»َٔثَُ  -17
5/0 

 چ٥غت؟« ا٤ٗ وبر»ثب تٛخّٝ ثٝ ث٥ت س٤ز ٔٙظٛر اس  -18

 25/0 «ٌفتٓ س ٟٔزٚرساٖ رعٓ ٚفب ث٥بٔٛس * ٌفتب سِ خٛة ر٤ٚبٖ ا٤ٗ وبر وٕتز آ٤ذ»

ثٝ ٔٛارد س٤ز « ٌفتٓ خٛؽب ٞٛا٣٤ وش ثبدِ خُّذ خ٥شد * ٌفتب خٙه ٘غ٣ٕ٥ وش و٢ٛ دِجَز آ٤ذ»ثٝ ث٥ت  ثب تٛخّٝ -19

 پبعخ د٥ٞذ.

 چٝ چ٥شٞب٣٤ ثب ٞٓ ٔمب٤غٝ ؽذٜ ا٘ذ؟ -اِف

 ثٝ اػتمبد ؽبػز، وذاْ ثٟتز اعت؟ -ة

5/0 

 ٓ عٕت چپ ثٝ وذاْ ث٥ت ٔزثٛط اعت؟ٞز٤ه اس ٔفب٥ٞ  -20

 ٘بتٛا٣٘ در درن ػظٕت □            دارد / ٌفتب ٢ٍٛٔ ثب وظ تب ٚلتِ آٖ درآ٤ـذٌفتٓ دَِ رح٥ٕت و٣ ػشِْ صّح . 1

 تٛص٥ٝ ثٝ راسدار٢ □ٌٝ ثٝ دٞــبٖ ثَز سدٜ وف چٖٛ صذف / ٌبٜ چٛ ت٥ــز٢ وٝ رََٚد ثـــز ٞــذف        . 2

 عزػت ٚ طزس حزوت   □  ثبد٢ وٝ در سٔب٘ٝ ثغ٣ ؽٕغ ٞب ثِىُؾت / ٞٓ ثز چزاغـــذاِٖ ؽٕب ٥٘ـش ثٍذرد        . 3

 ٘بپب٤ذار٢ د٥٘ب  □   د٤ذٖ ثشرٌــــ٣ ات را / چؾــــِٓ وٛچـــــهِ ٔٗ، ثغٙــــذٜ ٥٘غت        . 4

1 

 ثب تٛخّٝ ثٝ عزٚدٜ س٤ز ثٝ عؤاالت پبعخ د٥ٞذ. -21

 «دَر٢ وٝ ثٝ ثبؽِ ث٥ٙؼِ ٔب ٌؾٛدٜ ا٢ / ٞشار ثبر خ٥جز٢ تز اعت / ٔزحَجب ثٝ ثبسٚاِٖ ا٘ذ٤ؾٝ ٚ وزدارِ تٛ»

 ؽبػز وذاْ ٤ٚض٣ٌ ػ٣ّ )ع( را ارسؽٕٙذ تز اس ٌؾٛدِٖ درِ خ٥جز ٣ٔ دا٘ذ؟ 

 

25/0 

 …4…از  …3…صفحه: 

 80/08/55 تبریخ امتحبن:                 دهم رياضی و تجربی رشته:  ادبیات فارسی دنببله سئوال امتحبن درس:

 



 

 

 5/1ػجبرات س٤ز را ثٝ طٛر دل٥ك ٔؼٙب و٥ٙذ.  -22

 طبِغ ٔغؼٛد خ٤ٛؾتٗ * تأث٥ــــز اختزاٖ ؽٕب ٥٘ش ثٍذردا٢ ُٔفتَخَز ثٝ  -

 
 

 ٥ٞچ عتبرٜ ٥٘غت وٝ ٚاْ دارِ ٍ٘بٜ تٛ ٥٘غت. -

 

5/1 

 درث٥ت س٤ز چ٥غت؟« چٛپبٖ ٌزي طجغ»ٚ « رٔٝ»ٔٙظٛر اس  -23

 «ا٢ تٛ رٔٝ عپزدٜ ثٝ چٛپبٖ ٌزي طجغ * ا٤ٗ ٌز٣ٌِ ؽجبٖ ؽٕب ٥٘ش ثٍذرد»

 5/0 

 25/0 ، اخالق، ٔذٞت را ث٥بٖ ٣ٔ وٙذ. ................... ٔٛضٛػبت٣ اس حىٕتاثز تؼ٣ٕ٥ّ، اثز٢ اعت وٝ ثب ٞذف  -24

 ادث٥بت غٙب٣٤ چٍٛ٘ٝ ادث٥بت٣ اعت؟ تؼز٤ف و٥ٙذ ٚ ٔثبَ ثش٥٘ذ. -25

 

 

 

 

 

 

75/0 

 08 موفق ببشیذ                                                                                جمع کل                                                               

 …4…از  …4…صفحه: 

 نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف: به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام
 

 

 80/08/55 تبریخ امتحبن:                 دهم رياضی و تجربی رشته:  ادبیات فارسی دنببله سئوال امتحبن درس:

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 
 

  :ٌيطق7كهيطك زةاٌی 

 1حصكؿ زیط را کاىم کٍیص. -26

 ىفطد ىحطادؼ)ىؽٍی( كاژق

 ٟ٘ز رٚدٞب اٌَِار
 ؽَدَز، ؽَدَز٠َ درختبٖ اَؽخار

 1اىالی درغث ُط كاژق را اٌحشاب کٍیص.  -27

 : ضب٤غ                     ةاش. انف( رٌج ُیچ کع )عایػ / ضایػ( ىکً ك ُيَ کع را ةَ غظا، ذق ؽٍاس

 : َٚرطٝب( سّاغث کظاف )كَرطَ / كرجَ( كصـ در کؾص سّیؾحً از ذادثَ ةطجط کؾص                            

 : ُٞزّا٢.                                                        ج( از آف دُاف )ذُطّای / ُُطّای( ؽیط ىی سطكؽیص
 : ٔحٙت)ىرٍث / ىٍِث( از پِی آف جا کٍص سطاب ةط دكنث آؽیافِ ؽيا ٌیظ ةگضرد                    د( كیً ةّـِ 

 5/0اىالی ـرید كاژگاف ىؾشؿ ؽصق را ةٍّیػیص. -28

 : اِع٣ٕ٥ّآدـ چَ کارق ةّد؟!                                                    اِـهیيیانف( در پیچ ك جابِ ؼطفاٌی 
 : فِزاؽةَ پارس رغیصیو.                                                                     فطاؽب( در آغایؼ ك 

 5/0ىؽٍی كاژگاف ىؾشّؿ ؽصق را ةٍّیػیص. -29

 : ٘بٔٝای ٌّؽحو ك ؼضری سّاغحو.                                                                      ركؽَ -انف

 : وفؼ، پبپٛػی كـهَ دار ةَ پا کٍص.                                    پای افظارُیچ فطىاٌطكا را ٌصیصق ةّدـ کَ  -ب

 1در ُط ؼتارت یک كاژق دك جهفّغی ةیاةیص. -30

 : آٔٛسٌبر، آٔٛسٌِبرةّد.                   انف( یّغف ـصّیق كفادار ةّد ك یؽلّب سّد اك را ةَ ـتط آىّزگار

 : پبدؽبٜ، پبدِؽبٜپادؽاق ؼانو ستط کَ داد در ایً كفَّ از ذُػً غیطت اك داد ٌَ از ذػً ـّرت.      ب( 

 ٟٔزثبٖ تز٤ٗ، ٟٔزَثبٖ تز٤ٗ :د( ای ىِطةاف جطیً ىؽتّد ةا جّ پیياف ةَ ؼؾق ىی ةٍصـ.                                   

 خبٚداٖ، خبِٚداٖ :                                               ق( ةصاف کَ كطآف ىاٌٍص اغث ةَ ةِؾث حاكداف.

 5/1ىطکّب پیصا کٍیص.-در ةیث زیط یک كاژق غادق، یک كاژق ىؾحق ك یک كاژق ىؾحق -31

 «گفحو کَ ٌّش نؽهث ىا را ةَ آرزك کؾث * گفحا جّ ةٍصگی کً کاك ةٍصق پطكر آیص»             

 ثٙذٜ پزٚرىطکّب: -ىؾحق                            ثٙذ٣ٌ ىؾحق:                          ٘ٛػ، ِؼُ، آرسٚغادق: 

 1احظای حيهَ زیط را ىؾشّؿ کٍیص ك ٌلؼ دغحّری ُط یک را ةٍّیػیص. -32

 «كغؽثِ جّ را چگٌَّ در غشً جٍگ ىایَ ةگٍخاٌو؟»                               

 ثٍُٙدب٘ٓفؽم:                     عخٗىحيوّ:                      ٚعؼتىفؽّؿ:                    ِٔٗ ٔحذٚفٌِاد: 

 5/0ةَ ىّارد سّاغحَ ؽصق پاغز دُیص. -33

 پُزع٥ذْ ب( ىاضی غادق فؽم ةپطغو:                               ثِؾٙٛانف( اىط فؽم ؽٍیصی:          

  :ٌيطق 5كهيطك ادةی 

 1در ؼتارت زیط احظای جؾتیَ را ىؽیًّ کٍیص. -34

 «از ةطٍُگی ك ؼاحظی ةَ دیّاٌگاف ىاٌٍصق ةّدیو.»                      

 فؼُ ٔب٘ٙذٜ ثٛد٤ٓ ادات جؾتیَ:ثز٣ٍٙٞ ٚ ػبخش٢       كحَ ؽتَ:د٤ٛاٍ٘بٖ        ىؾتَّ ةَ:ٔب ٔحذٚف)٤ٓ(        ىؾتَّ: 
 25/0در ؼتارت زیط کصاـ كاژق ُا حٍاس دارٌص؟ -35

 : خَفب ٚ َٚفب«                                                   حفا كفا کطد. ٔدر ىلاةهَ»

 …3…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

    عزا٢ دا٘ؼ غ٥زدِٚت٣ دختزا٘ٝ دث٥زعتبٖ ٚاحذ آٔٛسؽ٣: ٘بْ      ادث٥بت                      رإٞٙب٢ تصح٥ح درط:

 رٚحب٣٘ ٘ضاد٘بْ دث٥ز: خب٘ٓ            اَٚ ٘ٛثت أتحب٣٘:

      95 - 96 عبَ تحص٣ّ٥:                               ٚ ر٤بض٣   ٓ تدزث٣ٞدرؽتٝ: 

 

 

 ثزي     تؼذاد ثزي عئٛاَ:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمبی تصحیح

 ثزي 3 ثزي رإٞٙب٢ تصح٥ح: تؼذاد

 صجح 8  عبػت أتحبٖ:

 08/10/95 تبر٤خ أتحبٖ:  



 ٕ٘بد : افزاد ٔغزٚر ٚ ٔتىجّز ٚ خٛد ثشري ث٥ٗ       25/0ٌياد چَ کػاٌی اغث؟ « چؾيَ»ةا جّحَّ ةَ ؽؽط ٌیيا،  -36

 «ة»ٌش٤ٙٝ :                  25/0در کصاـ ةیث كافیَ در ُط دك ىفطاع كحّد ٌصارد؟ -37

 انف( ككحی دِؿ غػػػػّدایی ىی رفث ةَ ةػػػحاف ُا  * ةی سّیؾحٍو کطدی ةّی گم ك ریرػػػػػػاف ُػػا

 اب(   ای ىِِطِ جّ در دؿ ُا كی ىُِط جّ ةط نب ُا * ای ؽّرِ جّ در غطُا كی غطِّ جّ در حاف ُػػ

 ج(   گفحػػػػػو غوِ جّ دارـ، گفحػػػػا غيث غػػػػطآیص  *  گفحػػػػػو کَ ىاِق ىػػػػً ؽّ گفحػػػػا اگط ةَػػػػطآیص

 د(    ٌيػػػی داٌػػػػػػػو ٌيػػػی داٌػػػػػػػػو انِػػػػػػػػػػی *  جّ داٌػػػػػی ك جّ داٌػػػػػػی آف چَ سػػػػػّاُػػی 

 : س٘ذاٖ ٚ فزٔبٖ                      25/0در ؼتارت زیط آرایَ غخػ را ىؾشّؿ ٌياییص. -38

 «؟فزٔبٖ آٔذك از سّی ٌیکّ، اىط ك  س٘ذاٖ آٔذٌتیٍی کَ یّغف را از ركی ٌیکّ، ةٍص ك »

  1در ُط ؼتارت كػيث ىؾشّؿ ؽصق چَ آرایَ ای دارد؟ -39

 ثٝ ٔؼٙب٢ رً٘  -1ا٤ٟبْ دارد ىً ركغیاق ىاٌص.                                   :  غپیصِؽؽطِ  -

 ؽؼز ثذٖٚ ٚسٖ -2                                                                                                 

 تضبد داردىؾّ.      :  اٌصكُگیًك زكد  ؽادافةَ ُط ٌیک ك ةص، زكد  -

 تض٥ٕٗ دارد.     : ركحِ نیهة انلصر/ ذحّی ىَطهَػ انفَخطای ركؽًِ سصا/ ای  -

 وٙب٤ٝ دارد .                       :ذطفی ةَ کارش ةّددر ةیطٌگِ اغب  -

 2ةَ دنشّاق ةَ یکی از دك ىّرد زیط پاغز دُیص. -40

 را از ذفظ ةٍّیػیص.« ؽؽط ةاز ایً چَ ؽّرش اغث»انف( 

 گهػحاف ُا  وٛتــــــٝ ٘ظز٢ ثبؽـــــذ رفتــــٗ ثٝؾلث آكیشحػػػػػػَ در داىػػػػػػً            جا سارِ غِو ؼ     -ب(  

 عٟــــُ اعت ثــــــ٥بثبٖ ٞبچّف ؼؾق ذطـ ةاؽص،              ٔب را ر٘د٣ ثزعـذ، ؽب٤ذ  گط در طهتث -

 ــــٗ ٤ٌٛٙذ ثٝ دٚراٖ ٞبثؼذ اس ٔــــــــــگّیٍص ىگّ غؽصی، چٍصیً غشً از ؼؾلؼ           ىی گّیو ك  -

 ٌيطق8كهيطك فکطی:

 5/2ؼتارات زیط را ىؽٍی ك جرهیم کٍیص. -41

 ةَ گّؽَ ای ةاز ؽصیو ك ىُکاری از ىا غی دیٍار ىغطةی سّاغث.:  -

 ثٝ ٌٛؽٝ ا٢ رفت٥ٓ ٚ وزا٤ٝ دٞٙذٜ اعت ٚ االؽ اس ٔب ع٣ د٤ٙبر ٔزاوؾ٣ طّت وزد.

 ضص حيػ ةّد. ایً كفَّ ؼخب جطیً كفَّ ُاغث؛ زیطا کَ در ىیاف دك -

 ا٤ٗ داعتبٖ ؽٍفت آٚر تز٤ٗ داعتبٖ ٞبعت؛ چٖٛ وٝ ث٥ٗ دٚ ٔخبِف ٞزدٚ را دارا ٣ٔ ثبؽذ. 
 ىؽهّػػػػػػػو دكر ٌتػػػػػػػّد. ـػػػّرجػػػػػػک ةَ رك ٌصاؽػػػػػػث. -

 ٔؼّّٓ ص٣ٕ٥ٕ ٚ ٤ه رً٘ ثٛد.  دٚ رٚ ٘جٛد.
 غػػػحٍص.ُط کَ در ىَػهػػػػػػػػز گطىاةػػػػَ ةّد، ُيَ ةط پػػػػػػػای سا -

 ٕٞٝ افزاد٢ وٝ در رختىٗ حّٕبْ ثٛد٘ذ؛ ثّٙذ ؽذ٘ذ )ثٝ احتزاْ ٔب( . 
 سّیؼ  را ذُطىث دار، كنیکً ةَ ایؾاف ىّنَػ ىتاش. ٔپیطاف كتیهَ -

 ثٝ پ٥زاٖ لْٛ خٛد احتزاْ ثٍذار، أّب ثٝ آ٘بٖ حز٤ص ٚ ؽ٥فتٝ ٘ؾٛ.
 5/0دارد؟  آدىی را از چَ کاری ةط ذضر ىی« گٍصـ ٌَيای حّ فطكش ىَتاش»ىَثَم  -42

 :ر٤ب وبر٢ ٚ دٚرٚ ثٛدٖ ٚ ظبٞز ٚ ثبطٗ ٤ىغبٖ ٘ذاؽتٗ                                                                     

 : ٚفب دار٢       25/0چیػث؟« ایً کار»ةا جّحَّ ةَ ةیث زیط ىٍغّر از  -43

 «يحط آیصگفحو ز ىِطكرزاف رغو كفا ةیاىّز * گفحا زِ سّب ركیاف ایً کار ک»

 ةَ ىّارد زیط پاغز « گفحو سّؽا ُّایی کظ ةادِ سُهص سیظد * گفحا سٍک ٌػیيی کظ کّی دنتَط آیص»ةا جّحَّ ةَ ةیث  -44

 5/0دُیص.

 : ثبدِ ثٟؾت ٚ ٘غ٥ٓ و٢ٛ ٔؼؾٛق    چَ چیظُایی ةا ُو ىلایػَ ؽصق اٌص؟                        -انف

 : ٘غ٥ِٓ و٢ٛ ٔؼؾٛقةَ اؼحلاد ؽاؼط، کصاـ ةِحط اغث؟                              -ب

           1ُطیک از ىفاُیو غيث چپ ةَ کصاـ ةیث ىطةّط اغث؟ -45

 ٌاجّاٌی در درؾ ؼغيث □4گفحو دؿِ رذیيث کی ؼظـِ ـهد دارد / گفحا ىگّی ةا کع جا ككثِ آف درآیػص           .1

 جّـیَ ةَ رازداری □ 1کف چّف ـصؼ / گاق چّ جیػػطی کَ رَكَد ةػػػط ُػػصؼ          گَ ةَ دُػػاف ةَط زدق .2

 غطؼث ك ططز ذطکث   □ 2ةادی کَ در زىاٌَ ةػی ؽيػ ُا ةُِکؾث / ُو ةط چطاغػػػصافِ ؽيا ٌیػظ ةگضرد          .3

 …3…از  …2…صفحه: 



 

 ٌاپایصاری دٌیا  □ 3دیصف ةظرگػػػػی ات را / چؾػػػػِو کّچػػػػػکِ ىً، ةػٍػػػػصق ٌیػث                       .4

 25/0ةا جّحَّ ةَ غطكدق زیط ةَ غؤاالت پاغز دُیص. -46

 «دَری کَ ةَ ةاغِ ةیٍِؼ ىا گؾّدق ای / ُظار ةار سیتطی جط اغث / ىطذَتا ةَ ةازكافِ اٌصیؾَ ك کطدارِ جّ»

 : آٌب٣ٞ ثخؾ٣ ٚ ثص٥زت ٚ ٞذا٤تٍز٢ؽاؼط کصاـ كیژگی ؼهی )ع( را ارزؽيٍص جط از گؾّدفِ درِ سیتط ىی داٌص؟     

 5/1ؼتارات زیط را ةَ طّر دكیق ىؽٍا کٍیص.  -47

 ای ىُفحَشَط ةَ طانػ ىػؽّد سّیؾحً * جأثیػػػػط اسحطاف ؽيا ٌیظ ةگضرد -

٥ز فبَ خٛة ٚ عتبرٜ خٛؽجخت٣ ؽٕب ٞٓ ٣ٔ ٌذرد ٚ تٕبْ ا٢ وغ٣ وٝ ثخت خٛة خٛد افتخبر ٣ٔ و٣ٙ ثذاٖ وٝ تأث
 ٣ٔ ؽٛد.)ثذ ثخت ٣ٔ ؽ٢ٛ(

 ُیچ غحارق ٌیػث کَ كاـ دارِ ٌگاق جّ ٌیػث. -

 ٥ٞچ عتبرٜ ا٢ ٚخٛد ٘ذارد وٝ ٔذ٤ٖٛ ٍ٘بِٜ پز فزٚؽ تٛ ٘جبؽذ.)٘ٛرػ را ا خؾٕبٖ درخؾبٖ تٛ أب٘ت ٍ٘زفتٝ ثبؽذ.(
 

   5/0زیط چیػث؟درةیث « چّپاف گطگ طتػ»ك « رىَ»ىٍغّر از  -48

 «ای جّ رىَ غپطدق ةَ چّپاف گطگ طتػ * ایً گطگیِ ؽتاف ؽيا ٌیظ ةگضرد»

 * رٔٝ : ٔزدْ ٚ رػ٥ت                   * چٛپبٖ ٌزي طجغ: حبوٕبٖ ظبِٓ ٚ سٚر ٌٛ ٚ ٌزي صفت
 25/0کٍص. ىّضّؼاجی از ذکيث، اسالؽ، ىضُب را ةیاف ىی  تؼ٥ّٓ ٚ آٔٛسػ   اثط جؽهیيی، اثطی اغث کَ ةا ُصؼ  -49

 75/0ادةیات غٍایی چگٌَّ ادةیاجی اغث؟ جؽطیف کٍیص ك ىثاؿ ةظٌیص. -50

اؽؼبر ٚ ٔت٣٘ٛ ٞغتٙذ وٝ احغبعبت ٚ ػٛاطف ؽخص٣، حبالت ػبؽمب٘ٝ ٚ ا٥ٔذ ٚ آرس٣٤ٚ را ث٥بٖ ٣ٔ وٙٙذ. در ادث٥بت فبرع٣ ٔٛضٛع 
ٔؼٕٛالً در لبِت ٞب٢ ؽؼز٢ غشِز٤ب، ٔث٢ٛٙ ٚ رثبػ٣ ٚ ٞب٢ غٙب٣٤ ثب ٔفب٣ٕ٥ٞ ٞٓ چٖٛ ػؾك، ػزفبٖ، ٔزث٥ٝ، ٔٙبخبت ٚ ٌال٤ٝ ٚ ؽىب٤ت 

 ٥٘ش در لبِت ٘ثز ٘ٛؽتٝ ٣ٔ ؽٛد.
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8/11/1991:  تاریخ امتحان  
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محل مهر و امضاء مدیر                      سواالت                                                                                                                        بارم  ردیف 

5.1 

 های مشخص شده را بنویسید:معنی واژه
 ها  سازی سوی خاکرویت اندازی سوی خاک / عجایب نقش فروغالف( 

 کودکانة بچگکان یتیم مهمیزگیری، و زیر ب( چگونه در کنار تنور پیرزنی جای می
 هااست گر بر دل ریش آید/ ما نیز یکی باشیم از جملة قربان کیشهر تیر که در پ( 

 دان برابر نیاید.با تدبیر غیب کایدانت( هرگز کید 
 غصه هم سرآید کایندیدی که چون سرآمد/ گفتا خموش حافظ  عشرت ث(گفتم زمان 

 آشنایی غنیمت بودای بیغولهج( در چنان 
 نمایان ساخت کُلهو دو دست را تا فراز  فرا رفتچ( از خم کتف و سینه 

 زده شد.بان شگفتسخن گفتم و گرمابه تازیح( من به زبان 
 

1 

4 

 در هر عبارت دو آرایة ادبی پیدا کنید و آرایه را به طور کامل تعریف کنید و مصداق آن را مشخص کنید:

 هم محنت بود و هم شادی و هم وفا و هم جفا. الف( در قصة یوسف هم فرقت بود و هم وصلت،

 هابرفت آنگه جامه دریدی گل/ با یاد تو افتادم از یاد ب( گه نعره زدی بلبل،

 پ( گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید/ گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

  ترین مورمتواند ساخت/ و من کوچکت( تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل می

5 
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 معنی عبارات و ابیات را به فارسی روان بنویسید:
 ت ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کردو فراغ به پارس رسیدیم و چون بخواستیم رف الف( در کرامت

 ب( مرد حقه را برگرفت و سودای آنش بگرفت تا در آن چه سرّ است

 پ( نیکوخو بهتر هزار بار از نیکو رو

 ت( خواست کزان ورطه قدم درکشد/ خویشتن از حادثه برتر کشد

 در بهشت انهار و اشجار است و در قرآن اخبار و اعتبار است.ث( 

9 

5.1 

 : ای پاسخ بدهیدهای چهارگزینهبه پرسش
 کدام رکن تشبیه حذف شده است؟« باردقطرة باران چون مروارید می»در جملة  (1

 به         ج( وجه شبه          د( ادات تشبیه ب( مشبه   الف( مشبه 

 ( نیمایوشیج نام هنری کدام شاعر است؟5

 عبدالحسین وجدانی       ج(ناصر خسرو      د(موسوی توسیالف( علی اسفندیاری                 ب( 

 ( در کدام بیت پرش یا جهش ضمیر وجود دارد؟9

 رویان این کار کمتر آیدالف( گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز/گفتا ز خوب

 ب( گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد/گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

4 
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...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
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 هیچ ثبات/هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شدج( غم و شادی جهان را نبود 

 نشان محض نشان از که جویمت؟/گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟د( ای بی

 ( کدام گزینه غلط امالیی دارد؟4

 الف( در آب حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها

 ب( چون تن به گناه و ذلت بیاالید به قرآن پاک گردد

 برابر لئیمی کریمی کردج( یوسف در 

 د( قصة حال یوسف نیکو از حُسن سیرت او گفت

 به کدام معنی است؟« مهر»واژة « بی مهر رُخت روز مرا نور نمانده است»در مصراع ( 1

 خورشید         ج( محبت        د( گزینه ب و ج صحیح استالف( ماه مهر      ب(

5 

 بنویسید:معنی و مفهوم هر عبارت یا کنایه را 
 الف( خلف صدق نیاکان هنرور خود بود 

 پوییدب( گرگی روی به رمه آورده بود و می

  پ( به مجلس وزیر شدیم

 ت( تاج سر گلبن و صحرا منم

1 

1 

 مصراع زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید و نام اجزا را بنویسید:
 6 چنین است رسم سرای درشت

4 

 : ها پاسخ دهیدپرسشبه 

 است؟ انیاثر چه کسزده و ارزیابی شتاباتاق آبی های . کتاب1

 مفرد هر واژه را بنویسید: الف( افالک  ب( اشجار   پ( اسرار    ت( کایدان. 5

 خانواده برای واژة کَرَم بنویسید.. یک مترادف و یک هم9

 ای با همین پسوند و همین معنا مثال بزنید.کار رفته؟ کلمهدر کلمة خورجینک به چه معنایی به « ...َ ک». پسوند 4

7 

 

 شیدموفق و مؤید با                                                                                                                                                                                      

 ذکاء اسدی                                                                                                                                                                                        
 

 



 

 1صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

دهم ریاضی و تجربیپایه و رشته :   

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

شهر تهراناداره کل آموزش وپرورش   

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

.فارسی دهم:نام درس  

8/11/1199:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 11: مدت امتحان  

 

 ردیف محل مهر و امضاء مدیر               سواالت                                                                                                                       کلید  بارم

 

.       پ( آورندکنند و با آن اسب را به حرکت درمیروشنایی، نور ب( ابزاری فلزی که بر پاشنة چکمه وصل میالف( 

مکاران ث( عشرت: سرخوشی، خوش گذرانی و کاین: که این ج( کنج، گوشة دور از مردم؛ چ(  تیردان ت( فریبکاران،

 ب ح( عربیفرا رفت: باال رفت؛ کُله: برآمدگی پشت پای اس

1 

 

 تضاد: فرقت و وصلت و نیز جفا و وفا، تلمیح به قصه حضرت یوسف، سجع و جناس وفا و جفاالف( 

 ب( کنایه: جامه دریدن کنایه از عشق زیاد و ناراحتی ناشی از فراق؛ تشخیص نعره زدن بلبل و جامه دریدن گل

 پ( تکرار: گفتم و گفتا؛ ایهام در واژة برآید به دو معنی ممکن شدن و باال آمدن ماه؛ تشبیه معشوق به ماه 

 ت( تلمیح به ماجرای فرعون؛ تناسب /مراعات نظیر هرم و فرعون؛ فرعون تخیل اضافة تشبیهی

2 

 

ا را با بخشش و نعمت دادن از را دری خواستیم برویم مادر بزرگداشت و آسایش به ایران رسیدیم و وقتی که میالف( 

فرستاد ب( مرد جعبه را گرفت و ویرش گرفت/دچار این هوس شد که چه رازی در آن هست پ( خوب سیرت و 

خوش باطن بسیار زیاد بهتر از خوش قیافه است. ت( خواست از آن محل هالکت فرار کند و خودش را از حادثه نجات 

 هایی از گذشتگان درختان وجود دارد و در قرآن خبرها  وعبرتدهد. ث( در بهشت نهرها/رودها و 

9 

 

 ( د1     ( ب4د                   ( 9( الف                      2                ج (1

4 

 

 دویدپدران هنرمند خود بود  ب( گرگی رو به گله آورده بود و میالف( جانشین شایسته ای برای 

 1 ها هستمها و گیاهان دشت باالتر هستم و مایة افتخار آنرفتیم    ت( از همة گلمجلس وزیر به  پ(

 

 رسم سرای درشت چنین است. نهاد: رسم سرای درشت/مسند:چنین/فعل اسنادی: است

6 

 

 به ترتیب سهراب سپهری و جالل آل احمد .1

 سر، کایدشجر،به ترتیب فلک، .2

 خانواده: کریم، مکرم، مکارم و...هممترادف: بخشش جود مهربانی و ...  .9

 کاف تصغیر درم کم ارزش و کم. دمک، پسرک و... .4

7 
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