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 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 

 متوسطه دوم دهم  سؤاالت  امتحان پایه  

 ( بادبیات فارسی)نسخه  درس:   

 

 صبح 10ساعت شروع:   

 دقیقه     45مدت امتحان :     

 10/99/  18تاریخ امتحان :   

 تعداد سؤال:  

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی معلم: عذرا سادات حسینی 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 قلمرو زبانی 1

 ژه های مشخص شده  را بنویسید.معنی وا-1

 سی دینار مغربی فرستاد. در حال

 رقم می زد.رعنا گوزن را 

 همه پیمان ها نقضبعد از تو روا باشد 

 

75/0 

 نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید.- 2

 و صبرم ببرد وطاقت و هوش عقلمرغی به صبح می نالید         دوش -

 است. هاعجیب ترین قصه این قصه -     

1 

 نوع ))و(( را در عبارت زیر مشخص کنید. 3

 من و کلفت خانه کمک کردیم و تن او را از زیر کرسی درآوردیم.
1 

 واژه های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. 4

 شدیم.الف(به مجلس وزیر 

 .بکشتب(بادی که در زمانه بسی شمع ها 

1 

 امالیی داخل کمانک درست است. در عبارت های زیر کدام شکل 5

 غرابت(خویش را. –الف(همه کس را به سزا حق شناس باش خاصه) قرابت 

 مخمثه( رسته بود. –ب(معلم از )مخمصه 

5/0 

 قلمرو ادبی 6

 در بیت زیر کدام واژه در معنی مجازی بکار رفته است؟

 ما را سر باغ و بوستان نیست       هر جا که تویی تفرج آنجاست

5/0 

 نیست؟کدام یک از آرایه های نوشته شده در مقابل عبارت صحیح  7

 حس آمیزی( –الف(صداقت شیرین ترین لبخند بر لبان اراده ی توست.)تشبیه 

 حسن تعلیل( -ب(گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد      گفتا اگر بدانی هم اوت  رهبر آید) ایهام
5/0 

 ا بنویسید؟نام پدیدآورندگان آثار زیر ر 8

 قابوس نامه:                                       اتاق آبی:

 

1 

 بیت های زیر را کامل کنید. 9

 .............................           متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را

 تا خار غم عشقت آویخته در دامن       ...................................

5/1 

 مرو فکریقل 10

 معنی عبارات و ابیات زیر را بنویسید.

 الف(هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

5/2 



 ب(معلم دور نبود و صورتک به رو نداشت.

 پ(آهنگ کید و عداوت کردند تا مگر او را هالک کنند.

 ت(بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم       تا سختی کمان شما نیز بگذرد

 ج(هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد       خداش در همه حال از بال نگه دارد

 

 منظور از ))گوهر تابناک ((در این بیت چیست؟ 11

 قطره ی باران درافتد به خاک      زو بدمد بس گهر تابناک
5/0 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید. 12

 ت آشیان شما نیز بگذردوین بوم محنت از پی آن کند تا خراب        بر دول

 

5/0 

 منظور عبارت))مثل قرآن مثل آب است روان((چیست؟ 13

 
75/0 

 ))کالس نقاشی(( و ))چشمه(( هر کدام چه نوع ادبیات هستند ؟- 14

 
1 

 در بیت زیر به کدام ویژگی چشمه اشاره شده است؟ 15

 چون بگشایم ز سر مو شکن        ماه ببیند رخ خود را به من

 

1 

 در شعر زیر ))عقل(( با چه ویژگی های وصف شده است ؟چرا؟ 16

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

 

1 

 در همه گزینه ها حس آمیزی وجود دارد به جز................. 17

 نوشته ی بامزه(4شیرین                     (کالمی 3(هوای سرد                      2(خبر تلخ                    1
1 

 در کدام گزینه واژه ای وجود دارد که با بقیه واژه ها هم خانواده نیست؟ 18

 فاضل –فضال  –(فضل 2رونده                                          –روش  –(رفتن 1

 ظاهر -مناظر ه  –(منظر 4معجزه                                       –اعجاز  –(عجز 3

1 

 در کدام گزینه تمام واژه های به کار رفته دو تلفظی هستند؟ 19

–(پاسدار 4آسمان                   –(شادمان 3پاکباز                      –(رادمان 2مرزبان                         –(بوستان 1

 هوادار 

1 

 کدامند؟آرایه های بیت زیر  20

 و مهر در این کهنه کشته زار                          آنگاه عیان شود که بود موسم درو تخم وفا

 تشبیه –تضمین  –(استعره 2تشبیه                     –تلمیح  –(استعاره 1

 تضمین -مجاز  –(تلمیح 4مجاز                       –کنایه  –(استعاره 3

1 

 ود دارد؟در بیت زیر چند گروه اسمی وج 21

 علی ای همای رحمت  تو چه آیتی خدا را                           که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

 (چهار4(هفت                              3(شش                       2(پنج                1
1 

 20 موفق و پیروز باشید 

 


