
 باسمه تعالی نام و نام خانوادگی :

 مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج

 متوسطه ( دومدبیرستان روزانه غیر دولتی تالش ) دوره 
 دومنیمسال امتحانات  99-1400سال تحصیلی 

 

 (1نگارش)نام درس : 

 دهم تجربی و انسانی پایه و رشته :

 دقیقه 70مدت امتحان : 

 28/02/1400 تاریخ امتحان :

 امضاء شلیر فاتحی نام و نام خانوادگی دبیر : نمره به حروف : نمره با عدد :

 بارم سواالت ردیف

 نمره(2بازشناسی ) -الف 

 نمره  1 سازی، مقایسه، تضاد مفاهیم()جانشین های زیر بر اساس چه شگردی نوشته شده است؟نوشته -1      

 افزابخش است اما غم جانکاه و روحنواز و آرامشی دو حرفی است؛ شادی روحی چهار حرفی است و غم واژهشادی واژهالف( 

ها خاموش خفته است. موسیقی سیاه شب از تار زخمی خاطره خاکستردر برای خورشیدی که  ؛مان استسآهان فصل دلتنگی ب( شامگاه

کوب و سبز انفجار حنجره حسین ستاره ه سیاهی است که بازند. شامگاه عاشورا آسمان مزرعخانه جان میخیزد و چنگ در نهانافق برمی

 شود.می

 نمره 1 ید؟ی عینی و ذهنی بودن آن توضیح کامل دهزیر را بخوانید و درباره ینوشته -2     

همه از جایشان بلند شدند و به طرف چادرهایشان رفتند وقتی همه درون چادرها قرار گرفتند، یک مرد به سوی چادر بلند رفت. کمی 

های خون بود ی ورودی چادر در سمت چپ را باال زده بودند و سراسر بدنش پر از لکهمانده به طرف چادر ایستاد و با احتیاط تکه پارچه

 شد.کرد برقی در چشمانش دیده میبه او نگاه می
 نمره(4های نوشتاری )سازه -ب

 نمره(1های زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و آن را گسترش دهید؟ )از میان مثل -1
 کن و در دجله انداز        که ایزد در بیابانت دهد بازتو نیکی میالف( 

 باک استدل که پاک است، زبان بیب( 

 دیگ به دیگ میگه روت سیاهج( 

 نمره( 2نگاری )حکایت -2
 حکایت زیر را به فارسی روان برگردانید؟

لقمه رف کردند، حالج به سر سفره نشست و چند د، جذامیان به ناهار مشغول بودند. به وی تعامنصور حالج را گذر به کوی جذامیان افتا

هنگام افطار حالج  اند و برخاست.آنها روزهحالج گفت: . ترسندنشینند و از ما مییبه دهان برد. جذامیان گفتند: دیگران بر سر سفره ما نم

: ما روزه شکستیم ولی دل نشکستیم / آنجا یدیم که روزه شکستی. حالج گفتی مرا قبول فرما. شاگردان گفتند: ما دگفت: خدایا روزه

 / از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب / ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم ستیمصد ساله به پیمانه شککه دلی بود به میخانه نشستیم / آن توبه 

 نمره( 1شعرگردانی ) -3
 از میان ابیات داده شده یکی را برگزینید و آن را در یک بند گسترش دهید؟

 دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست        جای دید ابرو نگیرد گرچه او باالتر استالف( 

 دگران خواهد بردگمان عیب تو پیش هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد        بیب( 

 مهر آموزشگاه



های زیر را انتخاب کنید و گسترش دهید؟ یکی از موضوع و دوم با توجه به چهار درس داده شده ترم اول –ج 

 نمره(14)

 کمانرنگین -1
 فقیر و ثروتمند -2
 رفتگر و خورشید -3
 گل و خار -4

 

 

 

 

 

 

 موفق و موید باشید                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


