
 

 

 

 

 

 
 

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

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 

 کرد کریمی ، لئیمیالف. در مقابل 

 

 نباش مولعب. پیران قبیله خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان 

 

 قدم درکشد  ورطهج. خواست کزان 

2 

2 
 غلط امالیی متن زیر را بیابید.  

و مثل قرآن مثل آب است روان؛ در آب حیاط تن ها بود و در قرآن حیات دل ها. قصه یوسف در قرآن زیباترین قصه 

 هاست پر است از فرغت و وصلت و مهنت و شادی و حسن صیرت و صورت  

1 

3 
 در جمله های زیر قسمت حذف شده را بیابید و مشخص کنید نوع حذف معنوی یا لفظی است؟ 

 الف. به جان شما دوستان، من هیچ گاه به شما دروغ نگفتم.

 ب. هر چه ارزان تر بهتر

1 

4 

 .نقش دستوری کلمات مشخص شده را بیابید 

 ش در همه حال از بال نگه دارد ینگه دارد/ خدا جانب اهل وفاالف. هر آنکه 

 

 و بر دهان شما نیز بگذردحلق / بر گلوگیر خاص و عامب. آب اجل که هست 

 

 گذشت کاروان بسیج. زین کاروانسرای 

 

 به دو دست دعا نگه دارد   ات د. فرشته

3 

5 
 در جمله های زیر سجع را بیابید 

 الف. خالف رای صواب است و نقض رای اولوااللباب 

 ب. گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم برنیارم و قدم برندارم

1.5 

6 

  .آرایه های زیر را در جای مناسب قرار دهید 

 تشبیه. استعاره. حس آمیزی. تلمیح 

 الف. چشمه کوچک چو به آنجا رسید/ آن همه هنگامه دریا بدید 

 ب. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا دیدی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد 

 ج.  ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن/ تاثیر اختران شما نیز بگذرد 

 د. یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود 

2 

 2از  1صفحه 

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

 دهم کلیه رشته ها مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0411 -0410سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1فارسینام درس: 

 مدنی خانم نام دبیر:

 1088/ 18 /80 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 18:88  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 نمره 08جمع بارم : 

7 
 گوشواره عرش اثر کیست؟ 

 
5.5 

8 
  .به ایران نوشته است  .......... سیف فرغانی شعر بیداد ظالمان را هنگام حمله

 
5.5 

9 
 آیا ادبیات عرفانی ما در حوزه ادبیات غنایی قرار می گیرد توضیح دهید چرا؟

 
5.5 

15 
 آیا ادبیات مذهبی ما در حوزه ادبیات پایداری قرار می گیرد توضیح دهید چرا؟ 

 
5.5 

11 

 ابیات و جمالت زیر را معنی کنید 

 

 الف. هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید 

 

 ب. غبار راهگذارت کجاست تا حافظ/ به یادگار نسیم صبا نگه دارد

 

 ج. وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب/ بر دولت آشیان شما نیز بگذرد 

 

 د. ابر ز من حامل سرمایه شد/ باغ ز من صاحب پیرایه شد 

 

4 

12 
 مفهوم کلی عبارت زیر چیست؟ 

 .چندان تناوری و بلند که به هنگام تماشا کاله از سر کودک عقل می افتد 

 

1 

 5.5 .عبارت گندم نمای جو فروش نباش انسان را از چه کاری باز می دارد  13

14 

 دو بیت زیر را با هم مقایسه کنید و مفهوم مشترک آنها را بیان کنید؟ 

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد الف. 

 تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش ب. 

1 

15 
 زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید .منظور از کلماتی که 

 .شما نیز بگذرد  کاروانبسی کاروان گذشت/ ناچار  کاروانسرای زین
1 

 2از  2صفحه 

 موفق باشید عزیزان دلم



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 الف. پستی و بخشندگی 

 ب. مشتاق و حریص

 ج. محل خطر و گرداب 

 حیات . فرقت. محنت. سیرت  2

 الف. )سوگند می خورم( معنوی  3
 ب. )است( معنوی 

4 

 الف. مفعول 
 ب. مسند. متمم

 ج. قید. نهاد 

 د. مفعول 

5 
 صواب و اولوااللباب.  

 نیارم و ندارم 

 

6 

 الف. حس آمیزی 
 ب. استعاره 

 ج. تلمیح 

 د. تشبیه 

 موسوی گرمارودی  7

 مغول 8

9 
 بله زیرا عرفان هم جزیی از احساسات و عواطف عاشقانه شاعر نسبت به معبود ازلی است 

 

11 
 بله زیرا بزرگان دینی ما همه اسوه مقاومت در برابر ظلم و پایداری بوده اند 

 

11 

 الف. هرگز دشمنی و مکر حیله گران با خواست پروردگار یکسان نیست و قدرت پروردگار از آنها بیشتر است 

 ب. غبار راه تو کجاست تا حافظ آن را به عنوان یادگاری از نسیم صبا نگاه دارد

 ج. این جغد غم برای اینکه آشیان شما را ویران کند بر خانه شما نیز می نشیند 

 د. ابر به خاطر وجود من دارای باران می گردد و باغ به خاطر وجود من صاحب زیور آالت ) گل و گیاه( می شود 

12 
 ناتوانایی عقل از درک امام حسین و عظمت ایشان 

 

13 
 ریاکاری 

 

14 
 بر رازداری دوست و پنهان کردن راز عشق هر دو بیت تاکید 

 

15 
 دنیا.  عمر شما 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 دهم فارسینام درس: 

 مدنيخانم نام دبیر: 

 41/4111 / 80 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه57مدت امتحان: 


