
 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهمسؤاالت  امتحان پایه  

   1یـارسـف درس:                     

 

 صبح8  ساعت شروع: 

 دقیقه 57  مدت امتحان :

 11/11/1011 تاریخ امتحان : 

 40  تعداد سؤال:

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

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

 نمره(7زبانی ) الف

 های مشخص شده را بنویسید. )انمره(. معنی واژه -1

 است. عجیب ترین قصه هااین قصه نوشتم و عذری خواستم                  ب( ( رقعه ای الف

 و صبرم ببرد وطاقت و هوش عقلمی نالید                   مرغی به صبح دوشپ( 

 نمره(.2سید.)در گروه های زیر غلط های امالیی را پیدا کنید و درست آن را بنوی -2

 ت( جزر و مد تیق ستم                پ(      الف( مخمصه و غم         ب( شادی و ترب        

 ح( تقریض و ستودن   ث( فارق و آسوده           ج( منحصر و محدود   

 (.5/0موارد خواسته شده را بنویسید.) -3

 :ترادف –تناسب:                        کرامت  -ارجمند

 (.5/0ممال را تعریف کنید و یک واژه ممال شده باشد بنویسید.) -4

 مرکب و مشتق و مرکب()انمره(. -مشتق -ساختمان واژه های زیر را مشخص کنید.) ساده -5

 الف(چهار راه:       ب( دانش آموز:         پ( شکارچی:              ت( خاموش:

 (.25/0کنید.)نوع حرف ))و(( را در عبارت زیر مشخص  -6

 در طول زندگی سفر می کنیم و در طول سفر هم زندگی می کنیم.   

 (              سخن ننگ مایه25/0در گروه اسمی روبرو هسته را پیدا کنید. ) -7

 ( 5/0در مصراع زیر ضمیر ))م(( در چه نقش دستوری قرار گرفته است؟)-8

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی.

 (.5/0تعیین کنید) زمان فعل ها را -9

 :می رفت ب(                  می بیند الف( 

 (.5/0ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.) -10

 الف( ستاره غروب:                              ب( متنی نیلگون:   

 نمره7

 نمره(5ادبی) ب

 نمره( 2مصراع های زیر را کامل کنید. ) -11

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

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

 

 (.5/0در عبارت زیر سجع ها را مشخص کنید.)-12

 در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه   

 (.5/0در متن زیر جناس را پیدا کنید و نوع آن ها را بنویسید.) – 13

 آن کس است اهل اشارت که بشارت داند.  

 نمره5



 (.5/0در مصراع زیر استعاره را بیابید و مقصود از آن را بنویسید) -14 

 ش خرسند است.در این بازار اگر سودی است با دروی 

 (.5/0کدام واژه مشخص شده ))مجاز(( به شمار می آید؟ مفهوم آن را بنویسید.) -15

 ه فروزان.ستارو درد.  ای چون  خارای مسافر دیرین بر روی  

 نمره(.1عبارت زیر را از نظر آرایه  های ادبی بررسی کنید.) -16

خلنگ خشک شتابان می گذشتند مثل این باوحشت جلو چیزی علف های بلند زیر نسیم مثل مار ماهی پیچ می خورند.چند 

 که می رسد می گریختند.

 

 نمره(8فکری) پ

 نمره(.4ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بر گردانید.) -17

 ب( ما به گوشه ای باز شدیم.               معلم دور نبود و صورتک به رو نداشت.الف( 

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

 هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد       خداش در همه حال از بال نگه داردت( 
 ث( خواست کزان ورطه قدم در کشد.                                

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

 ریغ              کافتاب نعمتم شد زیر میغچ( ریش بر می کند و می گفت:ای د

 

 (5/0بیت زیر به چه مفهومی تاکید دارد؟) -18

 وین بوم محنت از پی آن کند تا خراب        بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

 

 (0.5؟)منظور عبارت))مثل قرآن مثل آب است روان((چیست -19
 

 (5/0حذر می دارد ؟)مثل ))گندم نمای جو فروش(( آدمی را از چه کاری بر  -20

 

 (0.5)منظور از ))گوهر تابناک ((در این بیت چیست؟ 21

  قطره ی باران درافتد به خاک      زو بدمد بس گهر تابناک

 

 ( 1)در شعر زیر ))عقل(( با چه ویژگی های وصف شده است ؟چرا؟ -22

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

 (0.5)آرایه های بیت زیر کدامند؟ -23

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

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

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

 

 (0.5)در کدام گزینه تمام واژه های به کار رفته دو تلفظی هستند؟ -24

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

 

 نمره8

 20 فرخنده فرجام باشید.  

 



 


