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 بارم سواالت شماره

 

 نمره(7 )الف ( قلمرو زبانی

 نمره( 1را بنویسید.)  معنی واژگان مشخص شده-1

 .نباش مولعغرور                          ب( ولیکن به ایشان از شده  تآن مس نمطالف( زین 

 . از ما سی دینار مغربی می خواست مکارید(                  .بزرگ زندگانی شد  غبطه ج( مردنی چنان

 نمره(1). بیدکلمات نادرست را درعبارات زیر بیا-2

 ج( خواست کزان ورته قدم درکشد                                .خیر ثواب نبیند أدر دفع مکاید دشمن ت الف (

 . بود که تو درآن نماز صبح شهادت را گذارده ای         د( نیکوترین از بحر آن بود که یوسف صدیق وفادار ب( فلق محرابی

 (5/0عنایی میان گروه واژگان زیر را بنویسید )رابطه م-3

 الف (کید و مکر                                                     ب( محنت و شادی      

 (5/0نوع حذف را در جمله های زیر مشخص کنید. )-4

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

 ب(نیکوخو بهتر هزار بار از نیکو رو. 

 (5/0ویسید)ر بیابید و بنیک واژه دو تلفظی در عبارت  زی-5

 «یعقوب خود  او را به صبر آموزگار بود. »    

 (5/0را درابیات زیر بنویسید. )« حضرت» فاوت معنایی کلمهت-6

 «کریم تمنا چه حاجت است حضرتال نیست                            در زبان سؤ ارباب حاجتیم و»

 «دوست            که آشنا سخن آشنا نگه دارد  حضرتحدیث دوست نگویم مگر به » 

 (5/0عنای واژه مشخص شده زیر را با معادل امروزی آن مقایسه کنید. )م-7

 ..........معنای قدیمی :..................       معادل امروزی : ...............                « بازکنیمشوخ از خود » 

 (5/0را درعبارت زیر بنوسید. )نقش دستوری ضمایر پیوسته  -8

 «دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای             فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد» 

 (5/0بررسی کنید. )« دمک » را در واژه « ـَ ک » اربرد معنایی پسوندک-9

 

سمه تعالیاب  

                              4آموزش وپرورش شهرستان مشهد ناحیه

 آموزشی امام حسین علیه السالم موسسه فرهنگی

  2 واحد -امام حسین )ع(  دخترانه دبیرستان

 دهم   پایه   اولنوبت مون آز 

 دقیقه75 مدت آزمون
 

  1400 /10 /13:    اریخت

 3 تعداد صفحات :

 34تعداد سوال:

 : )به عدد(نمره 

 : به حروفنمره 
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 (1ص شده را بنویسید ) نقش دستوری کلمات مشخ-10

     من رسید به گوش آوازاز دوستان مخلص را                مگر یکیالف( 

 اهلیت چیست؟ راما کن                                ج( تا قیاس کند که م یارب(الهی فضل خود را 

 (5/0کدام گزینه ها  نادرستی امالیی وجود دارد ؟) در -11

 د.به بود همه برپای خواسته بودن دیدم.   ج( هرکه در مسلخ گرما الف( مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکو منظر و متواضع

 ب( حیات ها سر به هم آورده و خانه هایشان یکی شده بود.     د( از اسرار حق با من چیزی نمایی.

 نمره( 3ب(قلمرو ادبی )

 (25/0پدید آورده است؟ )« ایهام » دام کلمه در بیت زیر آرایه ک-12

 «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ           به یادگار نسیم صبا نگه دارد » 

 (5/0دارند؟ این کلمات استعاره از چیست ؟ )« استعاره » ر بیت زیر کدام کلماتد-13

 « ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع        این گرگی شبان شما  نیز بگذرد »

 ( 1. ) کنید سجع و جناس را در بند زیر مشخص -14

 «یوسف را از روی نیکو بند و زندان آمد و از خوی نیکو امر و فرمان آمد » 

 (1را در  بیت های  زیر پیدا کنید. ) «  حس آمیزی و حسن تعلیل» رایه های آ-15

 الف( گل از شوق تو خندان در بهار است             از آنش رنگهای بی شمار است .

 ماند                   کز همه شیرین سخنی گوش ماندب( لیک چنان خیره و خاموش  

 قسمت مشخص شده  چه آرایه ای « ذرد ازپی آن تا کند خراب  / بردولت آشیان شما نیز بگ بوم محنتوین » در بیت  -16

 (25/0دارد ؟)

 نمره(1ج( تاریخ ادبیات )

 می گیرد.قرار .......ادبیات عرفانی درحوزه ادبیات.......– 17

 .شد می با ...........دیوار یکی از آثار ...........-18

 نمره ( 1د( حفظ شعر)

 که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را              مای..................................علی ای ه -19

 ..................ا عهد تو در بستم ،  عهد همه بشکستم            بعد از تو روا ..................ت-20

 (نمره 8ه ( قلمرو فکری )

 نمره( 5ابیات و عبارات زیر را به نثر روان  بازگردانی کنید. ) 

 (1عره برآورده  فلک کرده کر              دیده سیه کرده شده زهره در)ن-21

 (5/0ی آنش بگرفت که آیا در حقه  چه سر است ؟)سودا -22

 (1ر چراغدان شما نیز بگذرد.)بها بکشت            هم بادی که در زمانه بسی شمع -23
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 (5/0ست . )اخون تو شرف را سرخگون کرده -24

 .(/25آن که حزم زیادت داشت. )-25

 (75/0رکه داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.)ه-26

 (5/0ا مرمتی کند.)وسعتی نداشت که حال مر -27

 (5/0مد.)آ تدبیر برادران برخالف تقدیر رحمان-28

 (5/0با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟)« الدهر یومان یوم لک ویوم علیک » دیث ح-29

 ثیر اختران شما نیز بگذردأالف( ای مفتخربه طالع مسعود خویشتن          ت

 ب( زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت        ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 (5/0ی را از چه کاری بر حذر می دارد؟)مَثل زیر آدم -30

 «گندم نمای جو فروش مباش » 

 « ان جان ج» منظور شاعر از « یقین دانم که بی شک جان جانی    /هر آن وصفی که گویم  بیش از آنی   »در بیت  -31

 (5/0)چیست؟

 (5/0به کدام عبارت تلمیح دارد؟)« شرف المکان بالمکین» وایت ر-32

 از خون خویش درگذرگه  تاریخ ایستاده ای. الف( برتاالبی

 .را مکیده است هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم  ب( در فکرآن گودالم که خون تو

  حافظ شرط وفاداری به معشوق را  درچه « واست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه دار سر رشته تا نگه داردهگرت »در بیت -33

 (5/0)می داند ؟

 (5/0ی کند؟)اشاره م« ومکرو ا و مکراهلل  واهلل خیر الماکرین » به آیه ی شریفه کدام عبارت -34

 الف( براداران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند آهنگ کید و مکر و عداوت کردند.

 .ب(تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خدای غیب دان برابر نیاید

 

 

 

 کامروا باشید

 








