
 باسمه تعالي

 1397دي ماه             شهرستان همدان     - 1سواالت امتحانات داخلي  ناحيه 
 10/1397/           تاريخ امتحان : 1 فارسي       سواالت امتحان درس:

 دقيقه    70       مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگي و نام
 ساعت شروع:         صبح دهم     رشته تحصيلي: پايه و

 نام آموزشگاه : دبيرستان معراج انديشه
 

 نمره سواالت رديف
 

 نمره) 7الف) قلمرو زباني (
 مشخّص شده را بنويسيد:معناي واژگان  1

 (                                       )گـويا ز تو كام و زبانـم   زهي  -1
 (                                       ) اي است زيادت.، مرتبهفضلاو را تصور شود كه مرا در  -2
 (                                       )          محنت از پي آن تا كند خراب بوماين   -3
 )      (                                 بزرگ زندگاني شدغبطة كه مردني چنان /  -4
 (                                       )                بود جبارو خبردهنده از او ملك   -5
 (                                       )آن مست شده از غرور نمطزين  -6

5/1 

 در عبارات و ابيات زير غلط هاي اماليي را بيابيد و اصالح كنيد:امال:  2
 (                                       ) فروق رويت اندازي سوي خاك الف)
 (                ) نشستند.ما درحمام شديم، هركه در مسلخ گرمابه بود، همه بر پاي خواسته بودند و نمي ب)
 (                                       ) آب عجل كه هست گلوگير خاص و عام ج)
 (                                       )محرابي / كه تو در آن / نماز صبح شهادت گذارده اي و فلق ، د)
 (                                       ) ندگان را از عذاب غرض و دين فرج دهاد.خداي، تبارك و تعالي، همة ب ه)

 (                           ) حسن صيرت او گفت.قصة حال يوسف را نيكو نه از حسن صورت او گفت بلكه از و) 

5/1 

 ساخت هريك از واژگان زير را مشخص نماييد . (وندي ، ساده و ...) 3
 (                                       )    ب) گوارا            (                                       )الف) همسر       

5/0 

 هاي مشخّص شده را بنويسيد.معني واژه  4
 (                                       )    سخن آرايي توان داد. دادالف) كتابي كه در او 
 (                                       ) ما نهاد.نهاد ب) عشق شوري در 

5/0 

 نوع حذف را در جمالت زير مشخّص نماييد. 5
 (                                       ) تنهايي است و تنهايي بهتر از هم نشين بد. الف) همئ نشين نيك بهتر از

 (                                       )  »از نمايشگاه چه خبر؟«ب) حسين گفت: 

5/0 

 جهش ضمير را در بيت زير توضيح دهيد. 6
 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد         گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان     

5/0 

 ص كنيد.هاي زير،  مشخّرا  در جمله» واو نشانة ربط يا پيوند«و » واو عطف« 7
 (                                       )  الف) از يال و غارب به زير آمد.

 )                              (          ب) پي برديم راه دست خودش هم نيست و اين بار اتاق از جا كنده شد.

5/0 



 براي هر يك از موارد زير، يك مترادف بنويسيد: 8
 (                                       )الف) برآمدگي پشت پاي اسب:   

 (                                       )ن:   ي گردب) چنبره 

5/0 

 مناسب كامل كنيد. جاهاي خالي را با واژة 9
گوييم. به طور  ها ...................... مي هاي زباني مخصوص به خود را دارد كه به آن هر شاعر يا هر دوره تاريخي، ويژگي

 »به خانه اندر«مثال؛ كاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم مثلِ 

5/0 

 بنويسيد.در ابيات زير واژه هاي مترادف را بيابيد و در كنار هم  10
 هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد                هم رونق زمان شما نيز بگذرد

 اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن           تأثير اختران شما نيز بگذرد
 بـر در بخـت بـد فـرود آيـد              هر كه گيرد عنان مركبش ، آز 

 باشد به قدر همت تو اعتبار تو  همت بلند دار كه نزد خدا و خلق           
 (                                   ) = (                                    ) 

(                                  ) = (                                    ) 

5/0 

 نمره) 5ب) قلمرو ادبي (
 مشخّص شده را بنويسيد. در عبارت هاي زير ، مفهوم كنايه هاي 11

 (                                       ) حرفي به كارش بود.الف) اما در بيرنگ اسب 
 (                                       ) دستي نازك داشت.ي قالي بود و در آن ب) كارش نگار نقشه

5/0 

 ب را انتخاب نماييد.گروه الف، يكي از آيات گروه هر يك از ابيات  براي 12
 ب الف

 چون بدوم ،سبزه درآغوش من                1
 * بوسه زند برسر و بردوش من 

 هر تير كه در كيش است،گر بر دل ريش آيد  2
 * ما نيز يكي باشيم ،از جملة قربان ها

 بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم 3
 * تا سختي كمان شما نيز بگذرد 

 درختان را دوست دارم 4
 * كه به احترام تو قيام كرده اند

 جناس ناقص الف)* 
 

 تشبيهب)* 
 

 حسن تعليل ج)* 
 

 تشخيصد)* 

 

1 

 براي هريك از ابيات زير يك آرايه ذكر كنيد. 13
 )              (                         به نام كردگار هفت افالك                    كه پيداكرد آدم ازكفي خاكالف) 

 (                                       )هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم مي توان عزيز بود ب)
 

5/0 

 حس آميزي را در بيت زير توضيح دهيد. 14
 يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند                از صداي سخن عشق نديدم خوشتر

 

5/0 

 5/0 را در عبارت زير مشخص كنيد. » مشبه  و مشبه به«  15



 »مثل قرآن مثَل آب است روان.« 
 (                                       )مشبه به(                                       ) مشبه   

 حفظ شعر: 16
 را بنويسيد.»  ريحان هابوي گل و  «و دو بيت پاياني »  هماي رحمت «دو بيت ابتداي 

.............................                                 ...................................................................................................... 
     ...............................................................                            .................................................................... 

-------------------------------------------------------------------- 
                           ...............................................................      .................................................................... 

.............................                                 ...................................................................................................... 
 

2 

 نمره) 8فكري ( ب) قلمرو 
 (                                       )  چيست؟» گهر تابناك « در بيت زير ، منظور از  17

 قطرة باران كه در افتد به خاك     //           زو بدمد بس گهر تابناك
25/0 

 25/0 )                             (          نجات داد؟» مخمصه«چگونه خود را از » صاد«با توجه به كالس نقّاشي  18
 (                                       )عبارت زير مربوط به كدام داستان است؟ 19

 اين قصه، عجب ترين قصه هاست؛ زيرا كه در ميان دو ضد جمع بود: هم فرقت بود وهم وصلت.
5/0 

 براي هر يك از كلمه هاي زير معادل مناسب از بيت زير بيابيد و بنويسيد.  20
 بادي كه در زمانه بسي شمع ها بكشت                      هم بر چراغدان شما نيز بگذرد

 )        (                               ب)انسان هاي بزرگ  (                                       )    الف) مرگ  

5/0 

 »:چون داد عادالن به جهان در، بقا نكرد // بيداد ظالمان شما نيز بگذرد« در بيت  21
 (                                       )  شاعر چه امري را موقّتي و ناپايدار مي داند؟

5/0 

 را مخاطب خود قرار داده است؟» صبا«چرا شاعر در بيت زير  22
 سر زلف ار دل مرا بيني                    ز روي لطف بگويش كه جا نگه داردصبا ، بر آن 

 

5/0 

 در ادبيات تعليمي به چه موضوعاتي پرداخته مي شود؟     (دو مورد) 23
 (                        ) و (                         )

5/0 

            مخاطب بيت زير كيست؟ 24
 (                                       )  بهايت حقيقت / در يك تراز ايستادخونت / با خون 

5/0 

 (                                                              )كنايه ازچيست ؟» گندم نماي جو فروش « عبارت  25
 

5/0 

 زير را به فارسي روان برگردانيد:معني و مفهوم نثر:                                 عبارات  26
 پي برديم راه دست خودش هم نيست.الف) 

 
 ما را به نزديك خويش بازگرفت.    ب) 

 
 به زبان ، ديگر مگو و به دل ، ديگر مدارج) 

 

 
5/0 

 
5/0 

 
5/0 

 



 هرگز كيد كايدان با خواست خداوند غيب دان برابر نيايد.د) 
 

5/0 

 ابيات زير را به فارسي روان برگردانيد:                       معني و مفهوم شعر:          27
 اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع             اين گرگي شبان شما نيز بگذردالف) 

 
 ب) سر و زر و دل و جانم فداي آن ياري                 كه حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد

 

 
1 
 
1 

 20 جمع نمرات
 توفيق براي شما عزيزان . سليمانيبا آرزوي 

 


