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  مشخصات امتحان زمان امتحان آموزمشخصات دانش

 

 
 

داهی ردخشان شهید انصری   دبیرستان استعدا

 فارسیدرس:  صبح    8          ساعت: نام:

 2 تجربیرشته:  1400 /8/10 تاريخ: نام خانوادگی:

 دهمپايه:  دقيقه     70  مدت   كالس:نام 

 سواالت
 

 نمره(7) یقلمرو زبان

 1 .ديسيمشخص شده را بنو یواژه ها یمعن -1

 جوشنده ای نادرهسهمگنی، پ(                                               آيينه دار نجابتت شفق(الف

 ت.نمايان ساخ لّهكُدو دست را تا فراز  ت(           ديايدان برابرن بيبا خواست خداوند غ دانيكا دي(هرگزكب
 

 1 .)چهار مورد(ديسيدرست كلمات نادرست را بنو یامال -2

  مهنت و رنج – بخت و طالع  - مصلخ گرمابه - يال و قارب  -  و آسايشفراق     
 

 ./5 دهد؟ ینم ريتصغ یمعن« کَ -» زير كدام یدر گزينه ها -3

 د( دَمَک       ج( طفلک    نکیب( خورج   الف( دِرَمک

 1 .ديسيدرست آن را بنو و ديابيرا ب يیامال یغلط ها -4

 دم چکاره بود.آرفانی اسليمی در پيچ و تاب اِ( الف

 یكه تو در آن / نماز صبح شهادت را گذارده ا ی( و فلق محرابب
 

 ./5 .ديمشخص كن ريز یجزء حذف شده در جمله  نيينوع حذف را با تع -5

 .یديرا در نوم ديبسته دان و ام ديرا در ام یدينوم
 

 ./75. ديسيمشخص شده را بنو یاز اجزا کينقش هر -6

 می نشاند. رونگاری آنرا به ما  .ديكش یم ايرا گو مرغانمعلم  .بود روادر آن خنده 
 

 ./25 .ديمشخص كن ريز یواو عطف( را در جمله  اي ونديپ ینوع حرف واو)نشانه  -7

 .قالی بود و در آن دستی داشتنگار نقاشی كارش 
 

 ./75. ديرا كامل كن ريجدول ز -8

 مضارع اخباری ساخت منفی امر  فعل

  رفتخواهم 

 

  

 

 ./5. ديكن رمشخصيز تيرا در ب« رينقش ضم» -9

 در همه حال از بال نگه دارد خداشهر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد / 

 ./75 .ديشخص كننوع وابسته ها را م هسته ، وابسته و «كتاب زيبا نيا»  یدر گروه اسم -10
 

 نمره(8)یقلمرو فکر

 .ديكن یبه زبان ساده وروان بازگردان -11

 ./25 ت كند با چو منی همسری؟كيس(الف

 ./75 فرشته ات به دو دست دعا نگهدارد                ی(دال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاب

 ./5ستاديتراز ا کي/ در  قتيحق تي( خونت با خون بهاپ
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 ./5بگذرد زيشما ن به جهان در، بقا نکرد      بيداد ظالمانچون داد عادالن  (ت

 ./5رحمان آمد. ريبرادران برخالف تقد ري(تدبث

 /5كرد. ليگس اي(مارابه انعام واكرام از راه درج

 ./5.خلف صدق نياكان هنرور خود بود(ح

 ./5.از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشيد(خ
 

 ديبه سواالت پاسخ ده ريز تيبا توجه به ب -12

 «كرده، شده زهره در هيس دهيبرآورده،فلک كرده كر                    د نعره»

 ./5است؟  یچه كس اي یزيچه  چ فيباال درتوص تي(بالف

 ./5ست؟ياز چ هيكنا« زهره در شدن»(ب
 

معشوق را در چه  یحافظ شرط وفادار« نگه دار سر رشته را تا نگه دارد /مانيگرت هواست كه معشوق نگسلد پ »تيدر ب -13

 ./5داند؟یم
 

 ./5ست؟يچ« نيکو خو، بهتر هزار بار از نيکورو»مفهوم جمله  -14
 

 ./5؟مثل گندم نمای جو فروش انسان را از چه كاری بر حذر می دارد -15
 

 5/1 مفهوم قسمت های مشخص شده را بنويسيد. -16

چنان مردنی  . سر، باز نکرده بوديم یموسه ماه بود كه  - «افتد یكاله از سر كودک عقل مو بلند/ كه به هنگام تماشا/  یچندان تناور» 

 كه غبظۀ بزرگ زندگانی باشد.

 

 نمره(5)یلمروادبق

 .ديسيبعد از آن ها رابنو اتيو اب ديرا بخوان ريز  یها تيب -17

 .75   ................................................................         دردامن    ختهيخار غم عشقت آو تا

         ./75هما را   ی هيسا یهمه  یكه به ما سوا فکند      ...................................       ......................

 ./5.ديسيو نوع آن را بنو ديكن دايپ ريز تيجناس را در ب -18

 كه رودبر هدف یريبه دهان،برزده كف چون صدف                   گاه چو ت گه
 

 ./5مورد( کي.)ديسيمقصود از آن رابنو  ديكن دايرا پ «استعاره»ريدر شعر ز  -19

 بگذرد زيشمع ها بُکشت / هم بر چراغدان شما ن یكه در زمانه بس یباد
 

 ./5.ديكن نييمشخص شده را تع یها هيآرا ینادرست ايدرست  -20

 (سجع)  در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است (الف

 (ايهام)/ كه حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد یآن يار یسر و زر و دل و جانم فدا(ب
 

 ./25.ديسيمشخص شده را بنو ی هيمفهوم كنا -21

 «است. اديمعلم در  یاز اسب پرداز یثيبه كارش بود و مرا حد یاسب حرف رنگيامادرب»
 

 ./5.دييمشخص نما ريز تيرا در ب فيو رد هيقاف -22

 «خداش در همه احوال از بال نگه دارد       دارد      جانب اهل وفا نگه هر آن كه»
 

 ./25.ديداكنيپ ريز تيرا در ب یزيحس آم -23

 «گوش ماند یسخن نيريو خاموش ماند         كز همه ش رهيچنان خ کيل »
 

 1.ديسيرا بنو ريآثار ز سندگانينام نو -24

 عرش               ۀ گوش وار ت(         واريدپ(       قابوس نامه    ب(    اسرار التوحيد   ( الف

 موفق باشيد.


