
  

:عدد با نمره  

  

حروف: با نمره  

 

 

دبیر: امضا و تاریخ  

تعالی باسمه  
   وپرورش آموزش کل اداره

   وپرورش آموزش مدیریت

 

 

 شماره داوطلب
 

 خانوادگی ونام منا

 کالس و رشته تحصیلی:
 کلیه ی رشته ها دهمیازنام آزمون : فارسی 

 دقیقه 80مدت آزمون : 
 تاریخ آزمون:    

 :)طراح سوال(نام دبیر

 لطفا در همین برگه پاسخ دهید.صفحه تنظیم شده است .  4سواالت در 

  (نمره7)قلمرو زبانی رمبا
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ر
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(25/0.)هرموردبنویسید را شده مشخص های واژه معنای  
 الف – گویارب از این گزاف کاری /توفیق دهم به رستگاری 

 ب- هر درختی را ثمره معیّن است که به وقتی معلوم، به وجود آن تازه آید.

 پ- نامه، نبشته آمد و به توقیع، مؤّکد گشت .

 ت-اگر به طوع و رغبت نیاید، به به اکراه واجباربرگیر و بیاور .

 

1 

خط بکشید. است،  درست انکداخل کمآن  امالی زیر کلمه ای که درعبارات داده شده،  1  
ایمان وصل بود .  بی شاعبه(–)بی شائبه هر عصب وفکر به منبع –الف   

دخواهد بو یسر و کار) قالب، غالب( نیرا با ا یحق تعال-ب  
توپ روس، باز شد یگلوله ها (ریصف–) سفیر و بیگنجه با نه یفردا ۀدیسپ -ج  
حال گردد/ همه ادبارها اقبال گردد.غرین(  -)قریناگر لطفش -د  
 

2 

 کدام گروه کلمه از نظر امال درست نیست ؟ درست آن را بنویسید .  5/0
ری سقطی س –مخنقه و گردن بند  –قرآن و نهج البالغه  –مقاومت و استهکام  –اخالق و سیرت   

3 

 باتوجه به معنا غلط  امالیی را بیابید و درست آن را بنویسید . 5/0
میثاق: عهد وپیمان –رعنا: خوش قدوقامت  - بی ازن: بدون اجازه   -نهیب: فریاد بلند   

4 

را مجهول کنید وبنویسید.« دبیر نامه را برای بلعمی فرستاد.» جمله ی  1  
 

5 

در جمله مرکب » اگر ما را آفتی رسد از این شخص، از این موضع تواند بود.« جملۀ وابسته)پیرو( را  25/0
 مشخص کنید .

6 

پیدا کنید و بنویسید.یک نقش تبعی معطوف و یک نقش تبعی بدل  در عبارات زیر 5/0  
. افتی یاز مقامات او آگاه قباد،یک نیروم ، عالء الد یپادشاه سلجوق -الف  
چ مشکلی نداشت ودر نوع خود متمکن به شمار می رفت از جهات دیگر ناشاد با آنکه از نظر مالی هی -ب

 و سرگردان بود .
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  بقیه در صفحه دوم 



صفحه دوم                              :   ینام و نام خانوادگ    

 جمالت درست را با )ص( و نادرست را با )غ( پاسخ دهید . 1

لفظی است .)     (به قرینه فعل حذف « با او خویشان همه در نیاز» در مصرع -الف  
(    .) شاخص است« قاضی»واژه « بوالحسن و پسرش را بخواند یکس فرستاد و قاض »در عبارت  -ب  
قید است . )         (« امروز»واژۀ نقش «  امروز را غنیمت دان» در جملۀ  -پ  
است .)      (  مفعول« آزاد کن از بالی عشقم » ع در مصر« م»نقش ضمیر  -ت  
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 یک گروه اسمی با وابسته ی پسین از نوع صفت مثال بزنید و بنویسید 5/0

 

9 

دیشده است مشخص کن دهیآنها خط کش ریکه ز یکلمات ینقش دستور 75/0  
 الف- مجنون چو حدیث عشق بشنید .

   ب- مشکل اصلی کاغذ بود
 ج-حکیمی را پرسیدند : »چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفرید...«

 

10 

نمره  5قلمرو ادبی    

است قالب  یاسیو س یآن اجتماع نیکه مضام یکتاب ......است و قالب شعر ی سندهینو  یهقیابوالفضل ب 5/0
)گزینه مناسب را انتخاب کنید(........است.   

قطعه – یبلعم خیتار-جچهارپاره                       -یهقیب خیتار-لفا   
چهارپاره – یبلعم خیتار-د     غزل                       – یقهیب خیتار-ب  

11 

 نویسنده ی آثار زیر چه نام دارند؟  5/0
: زندان موصل -ب                  اسرارالتوحید:                -الف  

12 

 

 

 
5/0 

 

 

5/0 

. دیو به پرسش ها، پاسخ مناسب ده دیرا بخوان ریز ینوشته     
 ینباشد. آثار سعد هیکس شب چیباشد و به ه هیاست که سخنش به سخن همه شب یسعد تیصتنها خصو نیا»

«.نهد یاو را م یاستخوان بند هیطفل که پا یآغوز بود برا ریمن به منزله ش یبرا  
  بنویسید( )عبارت رااشاره دارد؟ یبودِن سبک سعد« سهل ممتنع» یژگیکدام قسمت از نوشته، به و( الف

 
 

ب( مشبه و مشبه به را در عبارت »آثارسعدی برای من به منزله شیر آغوز بود« مشخص کنید و 
 بنویسید .

 

13 

کنایه از چیست؟ در عبارت زیر« آماس کردن»عبارت   5/0  

  سراچۀ ذهنم آماس کرده بود .

 

14 

« ونخ یایدر»  بیترک« گشت  یم زی/ به دنبال سر چنگ کیخون، در دشت تار یایدر آن در »تیب   5/0

 ست؟یاستعاره از چ
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  بقیه در صفحه سوم 



  نام و نام خانوداگی:                                 صفحه سوم  

 . دیده دونشانیمشخص شده را خط بکش ی هیآرا ریو عبارات ز اتیدر اب 1
 س ناهمسان()جناجمله که آن شهر ماست م،یباز همان رو/میملک بوده ا اری، میما به فلک بوده ا -الف

 (هامی) اپرجوش/ چون کعبه نهاد حلقه در گوش  نهیکعبه س یآمد سو  -ب
)حس داشتند.  ادیگفت که او و مادرم هردو، آن ها را از مادرشان به  یم نیریش یمن قصه ها یبرا-ج

 ( یزیآم
 )تضاد(دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد/پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن   -د

16 

 

 

5/0 

5/0 

 شعر حفظی

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 ..........................................آن گفتنت که               «بیش مرنجان مرا، برو »گفتی زناز: -الف

 پنهـــــان    کــــــوه     .....................................               عرضـــه  ده   مخـــــزندید....... -ب
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  (نمره8)قلمرو فکری  

 
5/0 

   پیام مشترک دو بیت زیر چیست؟
آن چمنم است      روم به گلشن رضوان که مرغ  یمن خوش الحان یقفس نه سزا نیچن-الف   

ست،جمله که آن شهر ما میهمانجا روباز       میبوده ا ک ــمل اری ، میبوده ا  فلک  ما به  -ب  

 

18 

از « وکفایت است وبه هیچ زیادت حاجتمند نیستم.چه دارم از حطام دنیا حالل است  آن»گویندۀ عبارت  5/0
 کدام فضیلت اخالقی برخوردار است؟ )ذکر دو مورد کافی است(

 

19 

5/0  کدام مقصود قسمت مشخص شده ی زیر درست نوشته شده و کدام نادرست است؟ 
  الف – در مصرع »مینداز خود را چو روباه شل « کلمه »روباه نماد قدرت و استقالل« است. درست            نادرست 

نادرست     درست             نابودی حکومت خود را دید، می شود .« غروب آفتاب خویشتن دید »مفهوم  – ب  

 

20 

مجنون اشاره شده است؟ یبه از خود گذشتگ تیدر کدام ب 25/0  
انم ــــاگرچه من نم  ماند  غایتی رسانم             کاوعشق به کز-الف  
ییاــآشن قـــیطر ستین نــیا              یـیز عشق کن جدا ندیگو -ب  
کنم که هستم نیعاشق ترازا عشق مستم             گرچه زشراب -ج  
اد سرنوشتمــز عشق مبـــعشق شد سرشتم              ج یپرورده -د  

21 

 
5/0 

.تحلیل نمایید جه به بیت زیر ، شخصیت عباس میرزا را باتو  
« چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش»  
 
 

22 

؟ ستیاز بخش مشخص شده چ سندهی، مقصود نو ریدر متن ز 25/0  
»مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند ، از پنجره های باز ونور گیر گریزان 

«تندهس   
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  بقیه در صفحه چهارم 



صفحه چهارم                          :نام و نام خانوادگی     

)یک مورد اضافی ؟ مقصود از قسمت های مشخص شده را با خط به هم وصل کنید درعبارت های زیر، 5/0
 است (

 شما در این آینه نقش های بوقلمون بینید جواهرات 

هرلحظه از خزاین غیب، گوهری در نهاد او تعبیه  وجود انسان، آفرینش 
 می کردند.

   عشق و محبت

24 

 
5/0 

 

 

5/0 

 نمره( 5معنی و مفهوم )
 نویسید .عبارات زیر را بمفهوم 

 غوالن کشم سخت نیدمار از جان ا -الف
 
 . دیدر دل نگر د،یشما درگل منگر -ب
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75/0 

 

 

 

75/0 

 

 

 

 

5/0 

 

 

 

5/0 

 

 

 

5/0 

 

 

 

 

 

 

     سروده ها و نوشته های زیر را بنویسید . معنی
 

  کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست /که دون همتانند بی مغز و پوست  -الف
 

                                                   
 پای راست افگار شد؛ چنان که یک دوال پوست و گوشت بگسست  -ب
 
 
کودکانه من  زیکرد که به حد فهم ناچ یدارد .آن قدر خود را خم م یکه انعطاف جادوگرانه ا یسعد -پ

 برسد
 
 
 
 ، برخاست  دیچون موسم حج رس -ت
 
 
 یی /بماند تا ابد در تیره راییخرد را گر نبخشد روشنا-ث
 
 
 اب والتهاب بود . دربار از درون در تب وت-ج
 

 (ع) علی حضرت« .هاست ریشه امتحان نیست، ها شاخه رقصاندن باد وزیدن حکمت »

 .باشید موفق
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