


 نمره8قلمرو فکری 
 نمره 5بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان بازنویسی کنید. -الف

 

 . نمره/5( زنخدان فرو برد چندی به جیب 1

 

 . نمره/5بپویید کاین مهتر آهرمن است  (2

 

 نمره1کسی کاو هوای فریدون کند  دل از بند ضحاک بیرون کند  (3

 

 . نمره/5که بر کینه اول که بندد کمر  (4

 

 . نمره/5به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد صیاد گرازان  (5

 

 نمره1امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود  (6

 نمره1( اگر لطفش قرین حال گردد          همه ادبارها اقبال گردد 7

 نمره3ب(درک مطلب 
 . نمره/5چیست؟ ":خانه ات کجاست ؟پاسخ آمد :در رویای یک ناتوانممکن از ناممکن پرسید "(منظور از عبارت 1

 

   تو در کلبه و خیمه خود باز بمان( -(منظور از قسمت مشخص شده در عبارت  ) بگذاربر پشت زین خود معتبر بمانم  2

 .نمره/5 ؟ چیست

 

 . نمره/5شدم در می آویزم ( چیست ؟ دلهمه  امروز بودم می گریختم، گل) آن روز  (منظور از کلمات مشخص شده در3

 

 . نمره/5دردی نه دوا پذیر دارد ( عشق مجنون چگونه توصیف شده است ؟    (در بیت )دانست که دل اسیر دارد 4

 

جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه 

برگه سؤال

دومامتحانات نوبت 
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4 تعداد صفحات سؤال: 2ادبیات 
استاد نظری

دهم ریاضی و تجربییاز



در هر دو مصرع به چه  "برگ"دو کلمه  "ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت  دو چندان می شگفت و برگ می کرد"(در بیت5

 . نمره/5کار رفته است؟معنایی به 

 

( با توجه به بیت ) مگو سوخت جان من از فرط عشق   خموشی است هان اولین شرط عشق( مصرع دوم به کدام ویژگی عاشق 6

 نمره 0.5راستین اشاره دارد؟ 

 نمره7قلمرو زبانی 
 

 نمره1شکل درست امالی کلمات را مشخص کنید.-1

 قایت ( -رسانم  ) غایت   کز عشق به 

 یغورم ( –یقورم  –و صورت درشتم )یوغورم  با قیافه 

 مئونت ( –معونت  –و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم.)مأونت  به 

  حرب (  –هرب ) ز هم رد نمودند هفتاد

 

 نمره1در بین گروه کلمات زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید . -2
 

محمل و کجاوه   - شیر آقوز  –نی قلیان   -محراب زمین  –مطوقه  –نزح و زیبا   -گزاف کاری   –قضنفر و شیر  –خصم و دشمن 

  تب و صرسام –

 

 
 نمره 1بنویسید . معنی لغت های زیر را -3

 الف(به من آورید آخر صنم گریز پا را                       ب( عقدی همه کافور       

 
  قدرت حق علی یمد(نهنگ                           گیهان خدیو بریده دل از ترس (ج

 

 نمره4دستور 
 نمره./5را مشخص کنید.اسمی را پیدا کنید و هسته و نوع وابسته ها  گروه یک  زیربیت  در -1

 نشد هیچ کس را هوس رزم او          همه برده سر در گریبان فرو    

 

 .نمره/5؟نقش کلمات مشخص شده در بیت زیر را بنویسید -2

 به چنگ شغالیکه شیری برآمد       شوریده رنگ  درویشدر این بود 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نمره/5فعل های زیر را بسازید. " آوردن "از مصدر  -3

 : اخباری:                                                                 مضارع  مستمر ماضی

 .نمره/5حالت کلمات زیر را در گذر زمان مشخص کنید؟ -4

 :                                          فتراک : یخچال

 . نمره /5پیرو(  –اجزای جمله مرکب را در عبارت زیر مشخص کنید؟)پایه  -5
 

 دگر روزباز اتفاق اوفتاد       که روزی رسان قوت روزش بداد  

 
 نمره 0.5های زیر را بنویسید. شکل مجهول فعل  -6

 :برده بود                                                    می آفرینم:
 

 . نمره/5وع نقش های تبعی در عبارت های زیر را مشخص کنید ن -7
 

 الف(چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست              ب(تو خود می دانی که چه شده است

 

 

 

 .نمره/5نوع صفت های به کار رفته در عبارت زیر را مشخص کنید. -8
 

 همه یقین دانستند که بهترین نوشیدنی رابرایشان مهیا کرده و غذایی شاهانه ترتیب داده است.

 نمره 5قلمرو ادبی 
 

 نمره 3الف( آرایه های ادبی 
 

کدام آرایه شاخص به کار رفته  "ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش     /    وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش "در بیت  -1

 نمره ./5است؟
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 توضیحرا  تلمیح یک جناس و  "همان جا رویم جمله که آن شهر ماست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم  /    باز"در بیت  -2

.نمره/5.دهید

را ( در قسمت مشخص شده چه آرایه ای وجود دارد  صنم گریز پابروید ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید آخر  در بیت ) -3

. نمره/5توضیح دهید؟

 . نمره/5منظور ازکنایه های زیر را بنویسید   -4

 سیخته بودن :الف( بور شدن :                                             افسار گ       

 
 نمره1استعاره های مشخص شده درعبارت زیر را توضیح دهید  -5

 .را که صبورانه در سایه می ایستد فراموش نکنچراغ دان به خاطر روشنایی اش سپاسگزاری کن اما  شعلهاز   

 
 نمره 1تاریخ ادبیات 

نمره 0.5نام پدید آورنده آثار زیر را بنویسید.  -1

 :  ماه نو و مرغان آوارهقصه عینکم:                                     

                               

نمره 0.5توضیحات زیر مربوط به چه کسانی است؟  -2

 غربی را نوشت؟-شاعر آلمانی که در معرفی حافظ به جهان بسیار کوشید و دیوان شرقیالف( 

 

 کودکی با عطار مالقات نموده و در قونیه به خاک سپرده شده است؟ب( در بلخ زاده شده است و در 

 
 نمره1حفظ شعر 

 . نمره/5مصرع دوم بیت زیر را بنویسید ؟ -1
 

           کنم جان خود را فدای وطن        
 

 

 

 . نمره/5بیت زیر را تکمیل کنید.  –2
  

 حالتی از کینه دارد بی تو حتی               دارد     صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

                                            پاسخنامه  رديف

چند روزي تنهايي را انتخاب كرد و از ديگران منزوي شد  1

  قيام كنيد كه اين پادشاه خوي شيطاني دارد  2

  اگر منتظر حكومت عادالنه فريدون هستيد ابتدا بايد ضحاك را سرنگون كنيم  3

  چه كسي اول جنگ را شروع ميكند  4

  كند.ناها دويد تا دستگيرششكارچي دنبال آن  5

6 
پادشاه از مرگ نجات يافته به خيمه آمد و لباسش را كه پاره و خيس شده بود عوض كرد  

  انسان از بدبختي به خوشبختي تبديل مي شودبا عنايت و توجه خدا اوضاع  7

  يافتني مي داندناانسانهاي بي همت روياهايشان را ناممكن و دست  8

امن و آرامش خودت بمانيعني تو در منطقه  9

  روح انسان-بعد جسماني انسان  10

غير قابل درمان  11

  روييدن و شكفتن استدر اولي به معناي برگ درختان است است و در دومي به معناي  12

  رازداري عاشقانه  13

  حرب-معونت-يغور-غايت  14

  سرسام-آغوز-نزه-غضنفر  15

  درياخداي جهان د)معشوق زيبارو،بت ب)گردن بند ج)الف)16

  وابسته:او(مضاف اليه)رزم او هسته:رزم17

  مفعول-نهاد18

  مي آورم -داشتم مي آوردم  19

  متروك-جديدهم معنا قديم و هم  20

  2فارسيدرس:نام
  7/3/1401تاريخ امتحان:

فراز دانشنام مدرسه:
تهراننام شهر:



  

  روزي رسان قوت روزش بدادروز باز اتفاق اوفتاد پيرو:پايه:دگر  21

  برده شده بود-شودآفريده مي  22

  بدلمعطوف     ب)خود:الف)استخوان:  23

  شاهانه:صفت نسبي بهترين:صفت تفضيلي نوشيدني:لياقت  24

  تشخيص و جان بخشي  25

  جناس:ملك و فلكتلميح:آن هللا و انا اليه راجعون  26

  استعاره از معشوق   27

  شلخته بودنشرمنده شدن   ب)الف)  28

  چراغ دان:خادمان گمنامشودشعله استعاره از انسان هايي كه قدرشان دانسته مي  29

  رسول پرويزي /رابيندرانات تاگور   30

  الف)گوته ب)مولوي   31

  مهرباني-آدينه-2كه با او چنين است پيمان من-1  32

  علي غالمي:نويسندة پاسخنام و نام خانوادگي




