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 بي نام تو نامه كي كنم باز

 09/03/1398 تاريخ امتحان: تجربي –ریاضي  رشته: دهم پايه: فارسي :سواالت امتحان

 

 دقیقه 70  مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 3 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
  

   شماره صندلی:                                                                                               نام و نام خانوادگی:
 

 
 
 
 
 
 

 بارم متن سوال رديف

 امالی درست واژه هایی که نادرست نوشته شده اند را بنویسد. 1

 سپاس گذاری  ، لعل، خبث تینت، پگاه مأطوف،ف، غُرب بي تکلّ ،، مهنت اهلیّت، وَغَب 

 

 

5/1 

 کلمات مشخص شده را بنویسید.نقش دستوری  2

نهاده بودند، برداشتند. ولي  ینچر فاتح د آورده بود، سنگ بزرگي را كه برگوفرو رسدر برابر زائر نام دار كه زانو بر زمین زده و 

 بر خود لرزيد. ناگهان،  تیمور

 

 
 

1 

 ساختمان کلمات زیر را تعیین کنید. 3

 جو فروش الف( 

 درستکاریب( 

5/0 

 زير را كامل كنید.جدول  4

 هم خانواده مترادف واژه

   حُسن

   بتعجّ
 

1 

 

 

 

 

 

 معنای کلمات مشخص شده را بنویسید. 5

  افالکالف. به نام كردگار هفت 

 تقول؟ ندارم لِمَن استماعب. من گوش 

 تاريخ است. همه يتجلّپ. اينجا آيینه 

 خواندند.قرآن بر مي مقريانت. 

 گذشت.ای سر برهنه مي جولقيث. 

 ربي مي خواست.از ما سي دينار مغ مکاریج. 

5/1 

 با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 6

          کان دارها ت و ريس مي كنند و از طرف ديگر، سمهندسي جهاد، آخرين كارهای مانده را راس از يک طرف بچه های» 

 «را وارسي مي كنند. با دقتي عجیب همه چیز ومي شويند قايق ها را 

 الف. واو مشخص شده حرف ربط است يا عطف؟ چرا؟ 

 

 وابستة پیشین + هسته + وابسته پسین بیابید.  ب. يک گروه اسمي با الگوی

 

1 

 5/6 ادامه سواالت پشت صفحه 
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 بي نام تو نامه كي كنم باز

 09/03/1398 تاريخ امتحان: تجربي –ریاضي  رشته: دهم پايه: فارسي :سواالت امتحان

 

 دقیقه     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 

 مشخص کنید.از بین دو جملة زیر، کدام جمله، مرکب است؟ جمله هسته و وابسته آن را  7

 الف. خطوط دفاعي دشمن يک سره فرو ريخت.
 

  .اریند ری، راهي به مراتب قربیبا خاک انس نگتا ب. 

5/0 

 دارد؟ آدمی را از چه کاری بر حذر می «گندم نمای جو فروش مباش» ثل م 8

 

5/0 

 چیست؟ « عنان را گران کردن»مفهوم  9

 

5/0 

 دو ویژگی حماسه را ذکر کنید.  10

 

5/0 

 شاعر در این بخش از شعرش بر چه چیزی تاکید دارد؟   11

 و خورشید كربال را در بر داری ای كه ردای حسین بر دوش داری

 

 

5/0 

 چه بود؟  ل دردمندی و غمگین بودن ساکنان دژدلی در داستان گردآفرید 12

 
 

5/0 

 مصراع دوم چیست؟مقصود شاعر از « جمله عالم زین سبب گمراه شد       کم کسی زابدال حق آگاه شد » در بیت  13

 

 

5/0 

، منظور از قسمت های مشخص «شما نیز بگذرد گرگی شبانسپرده به چوپان گرگ طبع / این  رمهای تو »در بیت  14

 شده چیست؟ 

 

5/0 

 روان و ساده برگردانید.ابیات و عبارات زیر را به نثر  15
 .الف. بشد تیز رهام با خود و گر

 
 

 د.اين فرج دهتبارک و تعالي، همه بندگان خود را از عذاب قرض و دَ ،ب. خدای
 
 

 شیشه روغن ريختي؟ مگرتو  كالن آمیختي پ. از چه ای كل با
 
 

 كشیدند.ت. حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر، وی را به مي و معشوق و لهو و لعب 
 
 

 دريا همه عمر خوابش آشفته است. يم و نیست باكم از طوفانث. دريا
 
 

4 

 8 ادامه سواالت صفحه بعد 
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 بي نام تو نامه كي كنم باز

 09/03/1398 تاريخ امتحان: تجربي –ریاضي  رشته: دهم پايه: فارسي :سواالت امتحان

 

 دقیقه 70  مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 3 تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
  

   شماره صندلی:                                                                                               نام و نام خانوادگی:
 

 برای هر بیت یک آرایه بیابید و دلیل خود را ذکر کنید: 16

 شد زير میغ فتاب نعمتمكه آ                           گفت ای دريغو مي كندش بر مييالف. ر

 

 و به خوابش كردم خواندم افسانه شیرين                     ز حسرت فرهادبود و نمي مرد  غرق خونب. 

 

 گرد ندانيآشفتگي باد چمن                               تا بوی گل نشنوی و كم نکني نازپ. 

 

5/1 

 چیست؟از مجاز دارد و مجاز « و برخاست گرد     همی هر کسی کرد ساز نبرد برآشفت ایران »کدام کلمه در بیت  17

 

 

 

5/0 

 جناس را در ابیات زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید. 18

 ری پیغام دوستان برساني بدان پَ آن صنم ای مرغ اگر پَری به سركویالف. 

 

 توييدرمان بي  ای زبان هم رنج ب. ای زبان هم گنج بي پايان تويي

 

 

1 

 نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید: 19

 الف. لطايف الطوايف: 

 

 ب. سه پرسش: 

 

5/0 

 شعر زیر را در دو بیت ادامه دهید. 20
 ها بي خويشتنم كردی بوی گل و ريحان                  دل سودايي مي رفت به بستان هاوقتي 

 
..........................................................................................................                                     .......................................................................................................... 

 
....................................................                                     ................................................................................................................................................................ 

 

2 

 20 جمع نمره 

 
 تصحیح -1  

 با عدد            باحروف     نمره :     

 

 نام و نام خانوادگی مصحح

 امضا

 رسیدگی به اعتراضات -2

 با عدد            باحروف      

 

 نام و نام خانوادگی تجدید نظر کننده

 امضا

 2و1درصورت مغایرت نمره های موارد  -3

 با عدد            باحروف       

 

 کنندهنام و نام خانوادگی تایید 

 امضا
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 بي نام تو نامه كي كنم باز

 09/03/1398 تاريخ امتحان: تجربي –ریاضي  رشته: دهم پايه: فارسي :سواالت امتحان

 

 دقیقه     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 

 

 بارم متن سوال رديف

 5/1 گزاری(مأطوف )معطوف( سپاس گذاری )سپاس تینت )طینت(، پگاه خبثوَغَب )وقب( ، مهنت )محنت(، غُرب )قرب(،  1
 1 )قید(  ناگهان)نهاد(،  تیمور)مضاف الیه(  ینچ)مفعول(  رس 2
 5/0 مركب(و فروش )مركب( درستکاری )وندی ج 3
 كامل كنید.جدول زير را  4

 هم خانواده مترادف واژه

 محسن زيبايي حُسن

  متعجب شگفتي تعجب

1 

 آسمان ها(الف. افالک ) 5

 ب. استماع )شنیدن( 

 پ. تجلي )نمايان شدن، جلوه كردن( 

 ( ت. مقريان )قرآن خوان

 ( ث. جولقي )درويش

 كرايه مي كند.دهد يا كسي كه اسب،اشتری و االغي كرايه مي /ج. مکاری )خربنده( 

5/1 

 جمله آمده است. 2الف. ربط، چون بین  6

 ب. آخرين كارهای مانده.
1 

 بذاری راهي به مراتب قرب، ریینگ با خاک انسب. تا  7

 وابسته                     هسته              
5/0 

 5/0 دورو و رياكار بودن 8
 5/0 ايستاد و اسب خود را متوقف كرد. 9
 5/0 خرق عادت. –اغراق  10
 5/0 امام حسین)ع( شريف و عزيز است و با آن حادثه پیوند دارد.مانند. بردمشاينکه مقاومت و ايستادگي  11
 5/0 جیر و گردآفريد ناراحت بودند و اينکه نتوانستند به آنها كمک كنند.از رنج شکست ه 12
 5/0 را بشناسد و حاالت آن ها را درک كند.كمتر انساني است كه بتواند انسان های كامل و بزرگ خدا  13
 5/0 طبقة مردم و زيردست. گرگي شبان: ظلم حاكم به رمه: جامعة مردم 14
 ريع شروع به حركت كرد.رهام با كاله جنگي و زره سالف.  15

 سختي قرض و وام نجات دهد. و مرتبه، همه بندگان خود را از رنجب. خدای بزرگ و بلند 
 بدون مو، برای چه با كچل ها يکي شدی؟ مگر تو هم از شیشه، روغن ريختي؟پ. ای انسان 

 ت. حسودان بخیل و دشمنان بد ذات، او را به شراب و بي بندوباری و سرگرمي های بد كشاندند.
 من مانند دريا هستم و باكي از طوفان ندارم / دريا هیچ وقت خواب و زندگي آرامي نداشته است.ث.

4 

 تناسب(  -)اضافه تشبیهي آفتاب نعمتم)كنايه( بر مي كندش يرالف.  16

 :)تلمیح(كردم خوابش به و شیرين افسانه خواندم فرهاد/ حسرت ز مرد نمي و بود خود غرق)ايهام(  شیرينب. 

 ی( آشفتگي باد چمن )تناسب( )حس آمیز تا بوی گل نشنویپ. 

5/1 

 5/0 )مجاز از مردم(  ايران  17
 جناس همسان ریپَ /ریپَالف.  18

 جناس ناهمسان رنج /گنجب. 
1 

 الف. فخرالدين علي صفي. 19

 ب. لئو تولستوی
5/0 

 ها بي خويشتنم كردی بوی گل و ريحان  وقتي دل سودايي مي رفت به بستان ها 20
 با ياد تو افتادم از ياد برفت آنها  گه نعره زدی بلبل گه جامه دريدی گل

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها   برسد شايد را ماگر در طلبت رنجي 

2 
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