
 آزمون 
  

   خردادنوبت امتحان:   )1فارسي (امتحان درس: 
  )دومسال (نيم

 دقيقه 75مدت امتحان:  دوم متوسطه ةپاية دهم، دور ،ها شاخة نظري، كلية رشته
  نمره  سؤاالت                                                                          رديف

  نمره) 7قلمرو زباني ( 
  ها پاسخ دهيد. با توجه به متن زير، به پرسش -1
چرند و  مي كه قضا را روزي به دشت رفته بودم، به طلب هيزم؛ چون بازگشتم، از پسِ بااليي درآمدم؛ گوسفندان را ديدم«

  »پوييد. گرگي روي به رمه آورده بود و مي
  هاي زير توضيح دهيد. در جمله» را«الف) در مورد كاربرد 

  .چرند ديدم كه مي راگوسفندان  -                     .روزي به دشت رفته بودم راقضا  -
  را بنويسيد.» رفته بودم«ب) زمان و نوع فعل 

  نويسيد.پ) يك تركيب اضافي بيابيد و ب
  بنويسيد.به ترتيب هاي زير را  ت) شيوة بيان هر يك از جمله

  قضا را روزي به دشت رفته بودم، به طلب هيزم. -
  چرند و گرگي روي به رمه آورده بود. گوسفندان را ديدم كه مي -
  ها پاسخ دهيد: شعر زير را بخوانيد و به پرسش -2
دمي در انتظار زاده شدن/ تـو را پـاك و    / و ستارة غروب ناميدم/ تو را سپيدهها  ها و خوشه تو را جنوب ناميدم/ تو را آب«

  »ناميدم. اپاكيزه و ارجمند و توان
  كامل كنيد. باالةبا توجه به سرود الف) جدول زير را

  مركب - مشتق  مشتق  ساده
      

  بنويسيد.» تو را پاك و پاكيزه و ... «را در مصرع آخر » واو«ب) نوع 
  را بنويسيد.زير  ةص شدهاي مشخّ واژهنقش  - 3
  »است! تاريكچه قدر «گفت:  آميزي مي كرد و با لحن تعجب يكي از مسافران به كوچه نگاه مي گاه به گاه«
در مـورد تحـول معنـايي    » در دكان بودي نگهبان دكان                 نكته گفتي با همه سوداگران«در بيت  -4

  دهيد.توضيح » سوداگران«واژة 
  را از داخل كمانك انتخاب كنيد: امالي درست - 5

  مذيح) -غنا)                           ب) فسوس و (مزيح -نيازي و (قنا الف) بي
  را بنويسيد.زير  ةمعني واژگان مشخّص شد -6

  گذشت اي سر برهنه مي جولقيب)               .نمايان ساخت كُلِّهالف) دو دست را تا فراز 
  پيش گُردآفريد دمان) بيامد پ

  .ايستاده است خوراي است كه در كنار  ام، وصف حال رزمنده هها كه نوشت ت) اين
  من توسنهاي آن پر كرد.                      ج) بتازد به نيرنگ تو،  از برگ انبانث) دو 

  هاي اماليي را بيابيد و درست آن را بنويسيد. غلط -7
  د، او را شناخت و فرمان داد كه در حال فراقت او را به نزدش ببرند.در راه شر را ديالف) 
  كمان را بماليد رستم، به چنگ             به شصت اندر آورده تير خدنگب) 
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  نمره) 5قلمرو ادبي ( 
  ها پاسخ دهيد. پرسشهاي زير را بخوانيد و به  سروده -8

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

  

ــرد    ــدر آورد گـ ــر انـ ــه ابـ ــان بـ ــدين سـ  بـ
 نبايـــد بـــر ايـــن آشـــتي، جنـــگ جســـت
ــيد  ــر دژ كشـــ ــرافراز بـــ ــمند ســـ  ســـ

  

  ها بيابيد و معني آن را بنويسيد. الف) يك كنايه در اين سروده
  شود؟ هايي، آراية تضاد ديده مي واژهب) بين چه 

  ها را بيابيد و بنويسيد. قافيه» عنان را بپيچيد ... «پ) در بيت آخر 
  هر يك از آثار زير از كدام شاعر يا نويسنده است؟ -9

  انگيز ادب فارسي                 ب) پيوند زيتون بر شاخة ترنج هاي دل الف) داستان
  ابيد:سجع را در نوشتة زير بي -10
  »قرار بود. او بيد و زليخا در عشق ر آموزگار بويعقوب خود، او را به صب«

  گيرد، ................. است. اي كه  مولوي در مثنوي معنوي از آن بهره مي مؤثّرترين شيوه -11
  ؟شود نميهاي زير سروده  ادبيات غنايي در كدام يك از قالب -12

  ) رباعيتالف) غزل                  ب) قصيده                 پ) مثنوي                  
  شعر حفظي: 

  شعر زير را بخوانيد و دو بيت بعدي آن را بنويسيد. -13
  آور روز كين زمين                          هژيران جنگ دليران و مردان ايران
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  نمره) 8قلمرو فكري ( 
  :برگردانيدهاي زير را به فارسي روان  ها و نوشته سروده

  تر در گرمابه بگذارد كه شوخ از خود باز كنيم. دمكي زيادتباشد كه ما را  -14
  .رويد كند / و از نَفَست گُل مي كالم تو، گياه را بارور مي -15
  تاريخ است.  اينجا آيينة تجلّي همة -16
  سپهبد عنان اژدها را سپرد        -17
  خوشة خشم شد خرمن من همهكنون رود خلق است، درياي جوشان                  -18
  ست جفت تهمتن برآشفت و با طوس گفت                        كه رهام را جام باده -19
  او نخواهد داد. چوپان توانگر با اين همه مال و منال هرگز دختر خود را به مفلسي چون -20
زار شهرهايي كه طاعون و غبار بر آنها چيره است / جز تو كسي نمانده است / كه در زندگي مـا   در شوره -21

  نخل و عنَب و تاكستان بكارد.
  گفت: اي دريغ          كافتاب نعمتم شد زير ميغ كند و مي ريش برمي -22
مقصـود از گـوهر اول و دوم   » گفت گوهر به گـوهر آمـد بـاز   آمد آورد پيش خير فراز             «در بيت  -23

  چيست؟
  مفهوم بيت زير را بنويسيد. -24

  پرور آيدگفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كُشت                 گفتا تو بندگي كن كاو بنده
  ها پاسخ دهيد: ، به پرسشها با توجه به اين بيت -25

ــي ــن ايرانـــ ــهادت مـــ ــانم شـــ  ام آرمـــ
ــدار ــردد   مپنـ ــرده گـ ــعله، افسـ ــن شـ  ايـ

  

ــ   ــن   تجلّ ــدن م ــان كَن ــت، ج ــتي اس  ي هس
 كــه بعــد از مــن افــروزد از مــدفن مــن     

  

  توان به زندگي و جاودانگي واقعي دست يافت؟ با توجه به بيت اول، چه زماني ميالف) 
  ؟نيستكند، ناراحت  هايش فدا مي در بيت دوم، چرا شاعر از اين كه وجودش را براي آرمان و هدفب) 
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آزمون   پاسخ 
  

  خردادنوبت امتحان:   آزمونپاسخ 
  )دومسال (نيم

  دقيقه 75مدت امتحان:   )10فارسي (
  نمره) 7قلمرو زباني (

  )25/0در جملة دوم، نشانة مفعولي (» را) / «25/0(حرف اضافه » از«در جملة اول به معني » را) «الف -1
  )25/0)        نوع: بعيد (25/0ب) زمان: ماضي (
  )25/0) / جملة دوم: عادي (25/0()             ت) جملة اول: بالغي 5/0(/ پسِ بااليي (يك مورد) پ) طلب هيزم 

) / مشتق: ارجمند، توانـا (يـك مـورد،    25/0 ،زه (يك موردالف) ساده: جنوب، آب، خوشه، ستاره، غروب، انتظار، پاك، پاكي -2
  )25/0( واو عطفنشانة » و«)                ب) 25/0دمي ( مركب: سپيده - )                مشتق25/0

  )25/0)                                      تاريك: مسند (25/0گاه به گاه: قيد ( -3
  )5/0است. (» سودجو«معني تاجر و بازرگان بود، اما امروزه بيشتر به معني سوداگران در زمان گذشته به  -4
  )25/0)               ب) مزيح (25/0الف) غنا ( -5
  )25/0پوش، گدا، درويش ( )                ب) جولقي: ژنده25/0الف) كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب ( -6

  )25/0اي از دريا ( )       ت) خور: زمين پست، شاخه25/0پ) دمان: خروشنده، غُرّنده، مهيب، هولناك (
  )    25/0( كنند. اي بزرگ كه از پوست دباغي شدة گوسفند درست مي ث) انبان: كيسه

  )25/0ج) توسن: اسب سركش (
  )5/0( )                     ب) شصت: شست5/0الف) فراقت: فراغت ( -7
  نمره) 5قلمرو ادبي ( 

  )5/0اندر آورد گرد: كنايه از شدت جنگ / عنان پيچيدن: كنايه از برگشتن (يك مورد،  به ابرالف)  -8
  )5/0) گردآفريد، كشيد (پ)                                           5/0ب) جنگ، آشتي (

  )25/0)                         ب) موسوي گرمارودي (25/0(الف) زهرا كيا (خانلري)  -9
  )25/0ب) قصيده ( -12)                            25/0تمثيل ( -11)                                     5/0قرار ( آموزگار، بي -10
11-    

 خروشـــان و جوشـــان بـــه كـــردار مـــوج
ــد روي   ــدان نهادنـ ــه ميـ ــردي بـ ــه مـ  بـ

  

 )1(  فـــراز آمدنـــد از كـــران فـــوج فـــوج  
 )1(  وگـوي  ايشـان پـر از گفـت    از جهان شـد 

    
  نمره) 8قلمرو فكري ( 

  )5/0( شايد بگذارد چند لحظه بيشتر در حمام بمانيم تا چرك و آلودگي را از بدن پاك كنيم. -14
  )5/0كنند. ( ها رشد مي هايت، گُل نفسسخنان و شود و از  قدر تأثيرگذار است كه سبب به ميوه نشستن گياهان مي سخنان تو آن - 15
  )5/0دهد. ( اي است كه تاريخ را به طور كامل نشان مي آيينه(ميدان جنگ) مثل  -16
  )5/0(سهراب) افسار اسب را رها كرد و به سرعت حركت كرد. ( -17
اند، وجود مـن   اكنون همة مردم سرزمينم كه مانند رودي بودند، با هم يكي شدند و همانند دريايي به جوش و خروش آمده -18

  )75/0نم شده است. (پر از خشم و كينه نسبت به دشمنا
  )75/0رستم عصباني شد و به طوس گفت كه رهام اهل خوشگذراني است. ( -19
  )75/0دار با اين همه ثروت هرگز دختر خود را به انسان فقير و بدبختي چون من نخواهد داد. ( چوپان سرمايه -20
اي  تو كسي نمانده است كه سبب سرزندگي و انگيـزه اي كه بيماري و ويراني بر آن غالب شده است، جز  در شهرهاي ويرانه -21

  )75/0براي ادامه باشد. (
  )1ام. ( گفت: افسوس كه نعمتم را از دست داده كند و مي هايش را مي (بقّال) از شدت ناراحتي، ريش -22
  )25/0) / گوهر (دومي): خير (25/0رنگ ( گوهر (اولي): سنگ قيمتي سرخ -23
  )5/0معشوق فرمانبردار باشد. ( عاشق بايد در برابر -24
  )5/0وقتي جانمان را در راه خدا بدهيم. (الف)  -25

  )5/0زيرا مطمئن است پس از شهادتش، راهش ادامه خواهد يافت. (ب) 
  

   


