
 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:                

 دهم علوم تجربی و انسانیپایه: 

  4تعدادصفحه:

  

                     مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان

 وپرورش شهرستان سمنانآموزش اداره

 مرکز استعدادهای درخشان شهیدبهشتی          

 )دورۀ دوم(

 99ماهدی

 (1فارسی)درس:

 نام دبیر: رهایی

 10/10/99تاریخ امتحان: 

 دقیقه 75مّدت پاسخگویی:

ه شمار می آید بنابراین بخش قابل توجّهی از نمره آموزان عزیز، آزمون پایانی امروز  فقط بخشی از نمره نوبت اوّل شما بدانش«       توجّه توجّه»      

قیق امتحان نوبت اوّل مربوط به حضور فعّال در کالس از پانزدهم شهریور تا سی ام آذر ماه، شرکت فّعال در بحث و پرسش های کالسی ، ارسال د

زار شده می باشد.این آزمون هر نمره ای کسب کنید و شرکت در آزمون های مستمر برگ،  تولید محتوای درس ادبیات بومی تکالیف در موعد مقرر

 ... بنویسید.  الی آخر  2، 1. پس زمان خود را مدیریت کنید و جواب ها را به ترتیب شماره خواهد شد چهارتقسیم بر

 

 

واژگانی که زیر آن «  ِخذالندادیم ، این رفت ستم بر ما  /  بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد بارَگه ما » با توّجه به بیت خاقانی -1

 /.(5)خط کشیده شده، به چه معنی می باشد.

« الیه( )مضاف الیه(+وابستهوابسته)مضافوابسته)صفت عالی(هسته)اسم(+»بنویسید که با توّجه به نمودارگروه اسمی -2

 پ/.(5.)باشد

مقصود شاعر از قسمت های مشخص «نیز بگذرد گرگی شبان/  این   چوپاِن گرٌگ طبعای رمه سپرده به »در شعر -2

 /.(5)شده چیست؟
 

  /.(5)جمع مکّسر واژگان زیر را بنویسید. -3

 .............................................ب( ِمحَنت....................................الف( زمان .................

 (/.75)شود؟سفرنامۀ ناصرخسرو ،کدام ویژگی نثرناصر خسرو دیده می«سفر به بصره»در جمله های زیر از درس -4

 ...............(........................................کردند.)......................انداختند و بانگ میالف(در پی ما افتادند و سنگ می

 ..................(..............چون بخواستیم رفت، ).....و اهِلِه ،و حّق الحقّ و دین فرج دهاد،به ب(همۀ بندگان را از عذاب قرض

 ............(هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند. )......................... ،به سی دینار ،کرای شتر بر ما داشت ، نچه آن اعرابیآپ(

های پایانی ، وزن یا هر دوی آنها هماهنگ هایی که در پایان دو جمله بیایند و و از نظر صامت و مصّوِتبه واژه-6     

 /.(25.)گویند.می .................................باشند،

 /.(25ت زیر مجاز را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.)بیدر  -7

 بر سر آنم که گر ز دست برآید                     دست به کاری زنم که غّصه سرآید 

 /.(25)ها جناس دارند؟کدام واژه«در مقابلۀ جفا ، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی ، آشتی کرد.»در عبارت  -8

  د(آشتی و جفا               ج(زشتی و آشتی             ب(زشتی و جفا             الف( آشتی و وفا         

 /.(25)الملک توسی در کتاب سیاست نامه که در زیرآورده شده است،چیست؟نظامنوشتۀ خواجه«دیوار عدل»پیام گنج حکمت  -9

عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر ،خراب شده است،آن را عمارت باید کردن . جواب نبشت که شهر را از       

 های ظلم و خوف پاک کن،که حاجت نیست به ِگل و خشت وسنگ و گچ.عدل،دیوار کن و راه

 /.(5)،سرودۀ سیف فرغانی، قالب و موضوع آن را بنویسید. بیدادظالمانشعر  -10

 

 (/.5)ها را بنویسید.ها را بیابید و مفهوم آنبیت زیر کنایهدر  - -11

 بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم                    تا سختی کمان شما نیز بگذرد
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 /.(25)تری دارد؟با کدام گزینه ارتباط معنایی بیش ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن/تأثیر اختران شما نیز بگذرد شعر  -12

 ّصبُر ِمفتاُح الفََرج                                   ب(کلُّ نَفس ٍ ذائقَهُ الموت الف( ال

 هللاِ فَهَو حسبَهُ                         د( الّدهُر یوماِن یوُم لََک و یوُم َعلَیکَ ج( َو َمن یَتَوّکُل َعلَی

 (1)وصحیح آن را بنویسید.در متون نظم و نثر زیر غلط های امالیی را پیدا کرده   -13

 ت آن مست شده از غرور         رفت و ز مبدع چو کمی گشت دورمَ نَ زین الف(

 قدم در کشد     خویشتن از حادثه برتر کشدورطه  است ازآنوخ ب(

و  از فضل . واستوخ( هرکه در مسلخ گرمابه بود همه بر پای خاسته بودند و نمی نشستند. ُمکاری از ما سی دینار مغربی میپ

 نَوالُه، نا امید نباید شد که او تعالی، رحیم است. عمَّ رحمت کردگار، جلَّ َجاللُه و 

از بحر آن بَُود که یوسف صّدیق، وفادار بَُود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بَُود. برادران یوسف، «نیکوترین»اند( گفتهت

 ک کنندآهنگ کید و مکر و اداوت کردند تا مگر او را هال

 اّصه قرابت خویش را.بِنَگردی.رنج هیچ کس ضایع مکن؛خ (بدان کوش که به هر ُمحالی ، از از حال و نهاد خویشث

 توان عزیز بود / از گودال بپرس  ضیض هم میدر حبودم /  هیچ گودالی چنین رفیع ندیده( ح

 (/.5.)را بیابید و مفهوم آن را بنویسید« هااستعاره»در بیت زیر  -14

 در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت        این عوعِوسگاِن شما نیز بگذرد

 

 (1) ها را مشّخص نمایید.در متون نظم ونثر زیر آرایه -15

  الف( بید مجنون در تمام عمر ، سر باال نکرد      حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی.

 ترین لبخند/ بر لباِن ارادۀ توست نب( به پاسداری از حقیقت / و صداقت / شیری

 

سفر به »سرودۀ سعدی با کدام قسمت درس «دوران روزگار به ما بگذرد بسی / گاهی شود بهار دگر گه خزان شود »بیت  -16

 (/.5)کند.سفر نامه ناصر خسرو، ارتباط معنایی دارد ؟تنها اشاره به آن موارد کفایت می« بصره
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       /.(5) شخصی پیوسته در چه نقشی به کار رفته است؟های زیر ضمیر در بیت ( 17

 کردالف( دیدمش خّرم و خندان قدح باده به دست      واندر آن آینه صد گونه تماشا می

 ب( گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟               گفت ما را جلوۀ معشوق در این کار داشت

    (1)های خواسته شده را بسازید. فعل« برخاستن » از مصدر  -18

 الف( فعل مضارع مستمر اّول شخص جمع

 ب( فعل ماضی استمرای دوم شخص مفرد                           

 چ(ساخت منفی دوم شخص جمع

 (2معنی واژگانی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید.) -19

 مباش   مولَع پ( ولیکن به ایشان           نهادما  نهاد در(عشق شوری ب           گویا زتو کام وزبانمزهی ( الف

 باید کرد     عمارتآن را  -باشد  ح مستغنیهر که داد از خویشتن بده از داور  -ث    ، ضامن دوام جهان شدعزمت ت( و 

 بَُود. جبّارو خبر دهنده از آن َمِلک   -چیست     ر اهلیّتقیاس کند که مرا   -خ

 (/.75)ونثر زیر را به فارسی روان بر گردانید.متون نظم  -20

 الف( خود را به نیکی به مردم نمای و چون نمودی به خالف نموده مباش.

 

 ( آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام            بر دولٌت آشیان شما نیز بگذردب

 

 (دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرّمتی کند. پ

کدام کلمه به چند معنی به کار رفته است « گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد/ گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید» دربیت-21

 (/.5)آید؟ توضیح دهید.ای پدید میاین هنر شاعر چه آرایه

 

 /.(5)ویسید.بنبا ترجمه فارسی آن  را آیهه به درس مهر و وفا  تلمیح به کدام آیه شریفه دارد؟زیر با توجّ  هایبیت – 22

 خداش در همه حال از بال نگه دارد/  // هرآنکه جانب اهل وفا نگه دارد ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد  /  را نگاه دار چه گفتچو گفتمش که دلم 
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 /.(5)ضمیر درمثال شعری زیر در کدام واژه دیده می شود نقش آن چیست؟.پَرش یا جهش  -23

 ای بی نشان محض ، نشان از که جویمت                         گم گشت در تو دو جهان از که جویمت

 

 با توّجه به متن زیر به سواالت پاسخ دهید. -24

بُود هم شادی ؛هم  محنت ، هم  وصلت بُودو هم فرقتجمع بُود : هم  دو ضدهاست . زیرا در میان قّصه عجب تریناین قّصه 

بود  طرب بندو چاه بود در نهایت تخت وگاه بود پس چون در او چندین اندوه و بدایت،هم وفا بود هم جفا ؛در  آفتراحت بُود هم 

 در نهاد خود شگفت و عجب بود.

 (1)یک مورد را بنویسید.رابطه ها بر زیبایی سخن افزوده است ؟ از هر نوع الف( در متن داده شده کدام نوع روابط معنایی واژه

 /.(5)در متن مشخص کنید.دقیق  هستند؟ها ب( سجع ها در نثر فوق  کدام واژه

 /.(25)چند جمله است؟متن داده شده  ج ( تعداد جمالت

  (25/1)بنویسید.در متن د(معنی  کلماتی که زیر آن خط کشیده شده 

 /.(5)؟ آرایه های ادبی آن را بنویسید.و اشاره به چه اتّفاقی دارد« دربدایت بند و چاه بود درنهایت تخت وگاه بود»ه(درعبارت 

 

 /.(75)( برای واژه های فرقت، محنت، بدایت ، یک هم خانواده بنویسید.و 

 

 به سؤاالت پاسخ دهید.« چه حاجت است تمنّا حضرت کریمنیست / در  سؤالو زبان  ارباب حاجتیم»ب توّجه به بیت  – 25

 /.(5)الف( بیت را به نثر روان برگردانید.

 /.(5)بنویسید.در متن  را  ها هایی که زیر آن خط کشیده معنی آنب(واژه

، تا سر حقّه را باز  زینهار»را به وی دادند و گفت: حقّهشیخ بفرمود تا آن » چیست؟ و عبارت « رازحقّه»پیام گنج حکمت  -26

 (1)چند جمله است ؟ کلماتی که زیر آن خط کشیده شده معنی آن را بنویسید. و نوع فعل)بفرمود ( چیست؟ «.نکنی 

 

 )سربلند باشید.(دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است، دلت پر امید....)

 


