
 

 1صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

  ریاضی و تجربی دهم پایه و رشته :

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  
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فارسی: نام درس  

  8/9/1996: تاریخ امتحان

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 99: مدت امتحان  

 

 .   حضرت علی)ع(باشد دورتر ها پَستى همه از كه است كسى مردم ترين عاقل

محل مهر و امضاء مدیر                                  سواالت                                                                                            بارم  ردیف 

5 

 های مشخص شده را بنویسید: معنای واژه

 رفت.زرین داشت به گورستان می لگامیالف( تیمور لنگ گاهی سوار بر اسبی که 

 و دشنه بیار/شربتی آب سوی تشنه بیار تیغب( گفت برخیز 

 نهاد سفاهت پ( ابلهی با عیسی دچار شد و آغاز عربده و 

 بدیحاذق  طوطیان/ در نوای  بدیت( در خطاب آدمی ناطق 

 را پر از تاب کرد سنانث( سر نیزه را سوی سهراب کرد/ عنان و 

 رهام گرز گران/غمی شد ز پیکار دست سرانبرآهیخت ج( 

 دهان شما نیز بگذردکه هست گلوگیر خاص و عام/بر حلق و بر اجل چ( آب 

 خواست.از ما سی دینار مغربی می مُکاریح( 

 کردم.خسرو را عرض میارتجالی خ( انشای 

 از گردن بز باز کرد. جالجلد( 

1 

3 

 معنای ابیات و عبارات را به فارسی روان بنویسید:

 الف( مپندار کاین شعله افسرده گردد/که بعد از من افروزد از مدفن من

 ها سازی سوی خاکاندازی سوی خاک/عجایب نقش ب( فروغ رویت

 گفت ای دریغ/کآفتاب نعمتم شد زیر میغکند و میپ( ریش برمی

 

2 

5/1  

 مفهوم عبارات کنایی زیر را بنویسید:

 الف( چون بسی ابلیس آدم روی هست/پس به هر دستی نشاید داد دست

 ب( بدون حمایت مردم اگر بهترین رئیس جمهور هم باشد باز هم ورقش سیاه است. 

 پ( خروش سواران و اسپان ز دشت/زبهرام و کیوان همی برگذشت

3 

1 

 منظور از بخش مشخص شده چه کسی است:

 الف( حالی آن لعل آبدار گشاد/پیش آن ریگ آبدار نهاد

 ب( جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند/گویا عزای اشرف اوالد آدم است

4 

5/0  

چیست؟ واژۀ مشخص شده استعاره از  

 الف( دیدۀ آتشین من برکش/وآتشم را بکش به آبی خوش

 ب( قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش/متصل گردان به دریاهای خویش

 

5 
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5/1  

 های تشخیص، اضافۀ تشبیهی، مراعات نظیر را در عبارت زیر بیابید و توضیح بدهید:آرایه

ها بیمناک در شهرهای مرگ که باران از باریدن بر آنها چیره است/ زار شهرهایی که طاعون و غبار بر آندر شوره

 است/ جز تو کسی نمانده است که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد

6 

2 
 چهار ویژگی حماسه را نام ببرید:

 
7 

5/0 گویند؟به تغییر شکل کلمۀ رکاب به رکیب و حجاب به حجیب چه می   8 

5/0  
داد هر درویش را/ تا بیابد نطق مرغ خویش را توضیح ها میبیت: هدیهدر « را»دربارۀ کاربرد کلمۀ 

 بدهید. کامل توضیح بدهید چه تفاوتی دارند.
9 

5/0  
 امالی درست را از کمانک انتخاب کنید:

 سنجش و )قیاس/غیاث(
10 

5/0  
 نقش دستوری دو واژۀ مشخص شده را بنویسید:

 ناتانائیل با تو از انتظار سخن خواهم گفت
11 

5/0 رود؟اغراق چیست و در کدام نوع ادبی بیشتر به کار می   12 

1 

گوید چیست؟معنای تمثیل زیر که گردآفرید به سهراب می  

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش/خورد گاو نادان ز پهلوی خویش

 

13 

75/0  
مرکب است:-مشخص کنید کدام واژه مشتق، ساده، مرکب و مشتق  

 الف( آرمان                                    ب( چیره دست                        پ( توانا             
14 

25/0  15 پسوند وش در خواجه وش به چه معنی است؟ 

چهار رکن تشبیه را مشخص کنید. «صبر مانند کلیدی گشاینده است»در عبارت  1  16 

20 

 نمره

 موفق و مؤید باشید

 ذکاء اسدی
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 ردیف محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                                        کلید سواالت     بارم

 
   ث( سرنیزه               ت( بود         پ( نادانی     ب( شمشیر                            الف( عنان

 د ( زنگوله    خ( فی البداهه     ح( چارپادار            چ( مرگ    ج( بلند کرد بیرون کشید   
1 

 

الف( این فکر و توهم را نداشته باش که عشق من به میهنم از بین می رود بلکه حتی پس از مرگ هم از 

 گور من بر خواهد خواست

)استعاره از آدمیزاد و آفرینش او از خاک و نیز رویش گل و  ب( روشنایی جمال الهی را به سوی خاک

 گیاهان از خاک( می اندازی و نقش های زیبا در آن می آفرینی

پ( ناراحتی بسیار نشان می داد و می گفت آه و افسوس که طوطی من که نعمت الهی بود مثل خورشید 

 زیر ابر پنهان شد و از سخن گفتن خاموش شد

2 

 
 کسی نمی توان دوستی کرد الف( با هر

 ب( بیچاره و بدبخت است        پ( خیلی خیلی زیاد شد
3 

 4 شهدا امام حسین عالب( سیدالف( شر در داستان خیر و شر       

 5 الف( تشنگی   ب( دانش الهی 

 

تشخیص: بیمناک بودن باران جان بخشیدن به آن است      اضافۀ تشبیهی: شوره زار شهرها در این 

 اضافه شهرها به شوره زار تشبیه شده است

های نخل و عنب و تاکستان رابطه تناسب وجود دارد بنابراین آرایۀ مراعات نظیر مراعات نظیر بین واژه

 است

6 

 7 . حوادث خارق العاده4. قهرمانی 3. قومی و ملی 2.داستانی 1 

 8 ممال 

 9 در مصراع اول حرف اضافه است و در مصراع دوم نشانۀ مفعول  

 11 قیاس 

 11 منادا                متمم 

 12 متون حماسی---بزرگ نمایی و زیاده روی در بیان چیزها 

 13 زندانسان نادان به خود آسیب می 

 14 الف( ساده    ب( مرکب     پ( مشتق 

 15 مثل و مانند                                                         

 16 یبهمانند    ادات تش         ه شبه   بودن          وجصبر مشبه               کلید مشبه به                  گشاینده  
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