
 گروه الف
 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهم سؤاالت  امتحان پایه  

 1یرسادبیات فا: درس                

 

 صبح 11  ساعت شروع: 

 دقیقه    57   مدت امتحان :

 3/1011/  15  تاریخ امتحان : 

 27  تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: عذراسادات حسینینام ونام خانوادگی معلم: 

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

1 

 نیقلمرو زبا

 معنی واژگان زیر را بنویسید.

  یلهرا پر از تاب کرد.                  ب:داده تنش بر تن ساحل  و سنانالف:عنان 

مباش     مولع (پیران قبیله خویش را حرمت دار و به ایشان دبودی                         حاذق(در نوای طوطیان ج

 پدرام پاک غز:از این خطه نه(            حیوان روان شد. وقبدست معلم از :و(

7/1 

2 

 در بیت زیر کدام واژه ))ممال(( است.

 رفتی و صد هزار دلت در دست رکیب                   ای جان اهل دل که تواند ز جان شکیب

 

7/1 

3 
 در عبارت زیر ساختمان کلمات مشخص شده را بنویسید.

 57/1 بود. ستاره را بزرگتر می کرد. غوان رنگاری غم انگیزود و مه که وضع ظلمانی ب)) بیشه 

0 
 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.

 1 همه پیمان ها نقضهمه بشکستم               بعد از تو روا باشد  عهدتا عهد تو در بستم 

7 

 در مورد تفاوت ))و(( در عبارت زیر توضیح دهید.

 م و خویش ها می آیند.الف( گفتم: حاال برو سماور را روشن کن قو

 ب(آرام بود و چیزی نمی گفت.

 

1 

6 

 کدام قسمت عبارت زیر حذف شده است.

 نیکو خوی بهتر هزار بار از نیکو روی

 

27/1 

5 
 در بیت زیر یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی پیدا کنید.

 همی رنجه داری تن خویش را           دو بازوی جان بد اندیش را 
7/1 

8 

 و ادبیقلمر

 نوع جناس را در ابیات زیر بنویسید.-8

 الف(نگه کرد سهراب و آمدش ننگ       برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ

 ب(عشق شوری در نهاد ما نهاد           جان ما در بوته ی سودا نهاد

 

1 

9 

 تشبیه و استعاره را در ابیات زیر بیابید.

 زنی گر به تیغ ستم گردن من  الف(جز از جام توحید هرگز ننوشم         

 ب(دل ای رفیق بر این کاروان سرای مبند     که خانه ساختن آیین کاروانی نیست

7/1 

11 

 در ابیات زیر کنایه را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

 الف( کشانی بخندید و خیره بماند        عنان را گران کرد و او را بخواند

 بدید      بخندید و لب را به دندان گزید ب(چو سهراب شیر اوژن او را

1 



11 

 بیت زیر که بیت اول یکی از غزل های سعدی است تا چهار بیت بعد ادامه دهید.

 وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها      بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها 

 

7/1 

12 

 قلمرو فکری

 معنی ابیات زیر را بنویسید. -21

 رنجی ما را برسد شاید        چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها گر در طلبتالف(

 الع مسعود خویشتن           تاثیر ختران شما نیز بگذردای مفتخر به طب(

 مپندار این شعله افسرده گردد                که بعد از من افروزد از مدفن منج(

 بند کمر بر بزد تیر چند کمان را به زه را به بازو فگند               بهد(

 هان روشنی ببردبه خشم از ج                     سپهبد عنان اژدهارا سپردو(

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر            گرچه باشد در نبشتن شیر و شیره(

2 

13 
 چرا رستم از رهام برآشفت؟

 
7/1 

10 
 ( چیست؟ن ز پهلوی خویش(مفهوم کنایی مصراع ))خورد گاو نادا

 
7/1 

17 

 مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.

 هر دو گون زنبور خوردند از محل         لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل

 هر دو نی خوردند از یک آبخور           این یکی خالی و آن پر از شکر
7/1 

16 

 ده است؟شاعر کلمات مشخص شده در بیت زیر را در کدام مفاهیم نمادین بکار بر

 7/1 اه داردتورا عطری نامیدم که در غنچه ها ج/      فصل هاا و باران های سرور 

15 

 با توجه به ابیات زیر پرسش ها را پاسخ دهید.

 یکی تیر زد بر بر اسب اوی            که اسب اندر آمد ز باال به روی

 ایه جفتبخندید رستم به آواز گفت               که بنشین به پیش گرانم

 سزد گر بداری سرش در کنار         زمانی برآسایی از کارزار

 الف( مفهوم مصراع دوم بیت نخست چیست؟

 ب(کدام بیت لحن طنز آمیز دارد؟

 پ(منظور از ))گران مایه جفت(( چیست؟

 ت(مفهوم مصراع آخر چیست؟

 

7/1 

18 

 با توجه به بیت زیر نقش کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

 خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                    متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را(( ))نه

 الف(خدا                ب(بشر              پ(چه                ت(شه

 

7/1 

19 

 کدام اثر به))نثر مسجع((نوشته شده است؟

 ت(فیه ما فیه             نبیا                       پ(تاریخ بلعمی       الف(مناجات نامه               ب(قصص اال

 

7/1 



21 

 در کدام گزینه آرایه جناس وجود دارد؟

 الف(سالم او در وقت صباح مومنان را صبوح است. 

 ب(الهی عذر ما بپذیر بر عیب های ما مگیر 

 خوبی خود  پ(الهی ترسانم از بدی خود بیامرز مرا به 

 ت(ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشینان را کشتی نوح است  

7/1 

21 

آندره ژید در عبارت )) برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست معرفتی که قبل از آن 

 احساسی نباشد برای من بیهوده است((بر کدام گزینه تاکید دارد؟

 مایش                        پ(دانش                     ت(عقیدهالف(عاطفه                     ب(آز

 

7/1 

22 

 در کدام عبارت آرایه ی ))اغراق(( وجود دارد؟

 الف(بیامد که جوید ز ایران نبرد                                 ب(همی گرد رزم اندر آمد به ابر              

 ت(برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس                            پ(همی برخروشید برسان کوس          

7/1 

23 

 آیه ی ))التدرکه االبصارو هو یدرک االبصار(( با کدام گزینه متناسب است؟

 الف(یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست                      ب(این بس که نام من برود بر زبان دوست

 نگار اوست                       ت(پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوستپ(عقل من آن ببرد که صورت 

 

7/1 

20 

 ندارد؟با توجه به معنی ))را((کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب 

 الف(که ز کوی او غباری به من آر توتیا را                    ب(چو علی که می تواند به سر برد وفا را

 گردان ره آفت قضا را                       ت(که به ما سوا فکندی همه سایه هما راپ(که ز جان ما ب

 

7/1 

27 

 در کدام گزینه از آرایه تلمیح استفاده شده است؟

 الف(چاه از آن زمان  که تو در آن گریستی جوشان است.  

 ب(هیچ شکوفه ای نیست کز تبار لبخند تو نیست

 ه ای اهرام چه می گذردپ(مور چه می داند که بر دیوار

 ت(برای تو با چشم همه محرومان می گریم  

 

7/1 

 21 پیروز و سربلند باشید                                       

 



 

 گروه الفپاسخنامه ی 
 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 نام آموزشگاه : دبیرستان دخترانه امام حسین)ع(

 الیبسمه تع

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 

  دوممتوسطه دهم امتحان پایه    پاسخنامه ی

 1ادبیات فارسیدرس:                 

 

 صبح 11ساعت شروع:   

 دقیقه    57 مدت امتحان :  

 15/3/1011   تاریخ امتحان :  

 27تعداد سؤال:  

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: عذراسادات حسینیانوادگی معلم: نام ونام خ

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

 قلمرو زبانی 1

 الف:سر نیزه.                  ب:تکیه 

 یباج(ماهر                        د(حریص     و(:گودی چشم            ه(:ز

5/2 

 5/0 رکیب 2

 55/0 ظلمانی: مشتق      غم انگیزی: مشتق مرکب   ارغوان رنگ : مرکب 3

 2 عهد:مفعول                   نقض : نهاد 0

 الف( واو  عطف 7

 ب(واو ربط
2 

 15/0 فعل جمله به قرینه معنایی حذف شده 6

 5/0 اندیش            اضافی:تن خویش                وصفی: دو بازو  و جان بد 5

 قلمرو ادبی 8

 الف(ننگ و جنگ جناس اختالفی

 ب(نهاد و نهاد جناس تام

2 

 تیغ ستم –الف(جام توحید  9

 ب(کاروان سرا :استعاره از دنیا
5/2 

 الف( آماده جنگ شد 11

 ب(تعجب کرد
2 

 د.بیت زیر که بیت اول یکی از غزل های سعدی است تا چهار بیت بعد ادامه دهی 11

 وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها      بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها 
5/2 

 قلمرو فکری 12

الف(اگر در راه رسیده به تو به ما رنجی برسد شایسته است چون برای اهداف بزرگ سختی ها لذت بخش 

 است

 ان می رسدب(ای کسانی که به بخت خوب خود افتخار می کنید روزی خوشبخی شما به پای

 ج(فکر نکن که با مرگم عشق من به وطنم کم می شود بلکه از گور من شعله ور خواهد شد.

 د(کمانش را آماده کرد و چند تیر در کمربندش قرار داد

 و(افراسیاب اسبش را تاخت و با خشم جهان پیش چشمش تاریک شد.

 نوشته می شونده(افراد پاک را با خودت مقایسه نکن اگرچه دو کلمه شیر مثل هم 

1 

 5/0 چون فرد خوشگذران  و بی اراده بود 13

 5/0 بعضی اوقات قدرت ما به ضرر ماست 10

 5/0 چیزهای زیادی در اطراف ما مثل هم هستن ولی خواص متفاوتی دارند 17



 :شادی ها و پیروزی ها    فصل هاا و باران ه 16
5/0 

 الف( نابودی اسب اشکبوس 15

 ب(بیت دوم

 پ(اسب

 ت(لحظه ای استراحت کنی

5/2 

 5/0 گزینه : ت  18

 5/0 گزینه :الف 19

 5/0 گزینه :الف 21

 5/0 گزینه:پ دانش 21

 5/0 گزینه:ب 22

 5/0 گزینه:ت                                             23

 5/0 گزینه:الف 20

 5/0 گزینه:پ 27

 

 


