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 باسمه تعالی نام خانوادگی: نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس

 1400/ 10   / 22       : تاریخ امتحان 

 دهم تجربی وریاضی پایه و رشته: دقیقه85مدت پاسخگویی:   

 3 تعداد صفحات: 4فرزانگان  :  دبیرستان

 23 تعداد سؤاالت: خالقدادی طراح سؤال:

 ..........................:به حروف .......................:نمره به عدد 1فارسی  :درس تاریخ تصحیح:   /        /

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت

 نمره(8قلمرو فکری )  -1  

 نمره ( 5الف( معنی ومفهوم نظم ونثر )  

 معنی بیت ها وعبارت های زیر را به نثر روان بنویسید . -1

 (25/0زهی گویا زتو کام وزبانم ) -1-1

 (25/0باغ زمن صاحب پیرایه شد ) -1-2

 (5/0در حضیض هم می توان عزیز  بود ) -1-3

 (75/0)آهنگ کید ومکر وعداوت کردند  -1-4

 (25/0دو دست را تا فراز کلّه نمایان ساخت ))   -1-5

 (25/0سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم )  -1-6

 (25/0دست معلم از وقب حیوان روان شد ) -1-7

 (25/0خویش باز گرفت )  مارا نزدیک -1-8

 (75/0دالک وقیم درآمدند وخدمت کردند) -1-9

 (75/0نگسلد پیمان                 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد )گرت هواست که معشوق  -10 -1

 (75/0چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد                  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد) -1-11

 نمره(3ب( درک مطلب )

 (25/0.)را بنویسید « حرفی به کارش بود » مفهوم کنایی «دربیرنگ اسب حرفی به کارش بود» در عبارت  -2

 ( 5/0را در عبارت های زیر بنویسید .) « راهگذار » معنی واژه ی  -3

  کجاست ؟راهگذارت الف( غبار 

 را می آشامانی . راهگذارب( وبشریت 

 (5/0را در عبارت های زیر بنویسید .)« فضل » تفاوت معنای واژه ی  -4

 خود را یار ما کن. فضلالف( الهی، 

 ، مرتبه ای است زیادت . فضلب( همانا اورا تصوّر شود که مرا در 

« چراغزدان  » و« شزمع هزا   » منظزور از  «شما نیزز بگزذرد    چراغدانبکشت / هم بر  شمع هابادی که در زمانه بسی » در بیت  -5

 (5/0چیست ؟) 

 (25/0بنویسید.)را « خون تو ، امضای راستی است » مفهوم مصراع  -6

 (5/0را بنویسید .)«نیکو خو ، بهتر هزار بار از نیکو رو » مفهوم عبارت  -7
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 (25/0چیست ؟)«خواست کزان ورطه قدم در کشد » در مصراع « قدم درکشد» مفهوم عبارت  -8

 (25/0را بنویسید .)« هرآن وصفی که گویم ، بیش از آنی » مفهوم مصراع  -9

 نمره( 7زبانی) قلمرو  -2

 نمره( 1الف( معنی واژه )

 (1معنای واژگان مشخص شده را بنویسید . ) -10

 ، یکی عاجز.حازم :دو در آبگیری سه ماهی بود  -10-1

 ی رحمت تو چه آیتی خدا راهماعلی ای  -10-2

 ای نوشتم وعذری خواستم. رقعه -10-3

 همه را فراهم می کردند .ودوا درمان ، ن نشَبُواز قند وپای گرفته تا تره بار و -10-4

 نمره (2ب(امالی واژه )

 (2درمتن های زیر، غلط های امالیی رابیابید ودرست آن را بنویسید)-11

 مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت /وآن را بی قدر کرد / که مردنی چنان / قبطه ی بزرگ زندگانی شد  -11-1

 باال برد ،ازیال وقارب به زیرآمدفک زیرین را پیمود درآخره ماند،دوگوش را -11-2

 چون بخاستیم رفت،مارابه انعام واکرام از راه دریا گسیل کرد،چنان که درفراق به پارس رسیدیم -11-3

 گان خودازعذاب غرض ودین فرج دهادبنده خدای تبارک وتعالی همه  -11-4

 هرکه دادازخویشتن بدهد،ازداورمستقنی باشد -11-5

 گلو گیر خاص وعام / برحلق وبر دهان شما نیز بگذردآب عجل که هست -11-6

 نمره(4پ( دستور ) 

 (5/0های زیر مشخص کنید .) را در بیت« ربطی»یا «عطفی »های « واو » نوع  -12

 تور/ که چشم بد از روزگار تو دوروبگفت ای خداوند ایران  -12-1

 تعبیه در منقارش رنه نبود/ این همه قول وغزلوبلبل از فیض گل آموخت سخن  -12-2

 ( 5/0واژگان دو تلفظی را در بیت های زیر بیابید. ) -13

 تا سر زلف پریشان تو محبوب من است / روزگارم به سر زلف پریشان ماند -13-1

 برگ درختان سبز پیش خداوند هوش / هر ورقی دفتری است معرفت کردگار  -13-2

 (1ی زیر بیابید .)را در بیت هامشخص شده « ضمایر پیوسته»نقش  -14 

 باز / زروی صدق وصفا گشته با دلم همساز تهزار شکر که دیدم به کام خویش -14-1

 پیدا وپنهان نیز هم تهردو عالم یک فروغ روی اوست / گفتم -14-2 

 رنگ های بی شمار است  شگل از شوق تو خندان در بهار است / از آن -14-3

 اندر خاطر / تا به خاطر بود آن زلف وبناگوش مرا منگذرد یاد گل وسنبل -14-4

 (2در بیت های زیر فعل های حذف شده را بیابید ونوع حذف را مشخص کنید .)-15

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل / نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد -15-1

 گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو / هر قبله ای که بینی بهتر زخود پرستی  -15-2
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 پروین ، شراب معرفت از جام علم نوش / ترسم که دیر گردد وخالی کنند جام -15-3

 اگر چه زنده رود آب حیات است / ولی شیراز ما از اصفهان به -15-4

 نمره (5قلمرو ادبی ) -3

 نمره (3)الف( آرایه های ادبی 

 (5/0)در کدام یک ازبیت های زیر معنای مجازی دارد؟« ماه » واژه ی  -16

 وخورشید همین آینه می گردانند ماهالف(جلوه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست                    

 از خط مشکین نقاب انداختی             لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی ماهب( ای که بر 

 (5/0در کدام بیت زیر ایهام دارد ؟دلیل خود را بنویسید.)« بو »واژه ی  -17

 ی تو هرروز به گشت چمن آیم /گریان به تماشاگه سرو وسمن آیم بوالف( به 

 ی گل خوش آمدبوب( به گوشش ناله ی بلبل خوش آمد/ به چشمش رنگ و

 (5/0د .)ت زیرسجع ها را مشخص کنیدر عبار – 18

 «هزار گونه نعمت است ودر قرآن از هزار گونه پند وحکمت است.در بهشت از » 

رایزه هزای نزام بزرده را مشزخص      بررسی کنید وآ«حس آمیزی/ حسن تعلیل / استعاره » بیت های زیر را از نظرآرایه های  -19

 (5/1)کنید وتوضییح دهید.

 شبی در باغ از زلف تو تاری بر زمین افتاد / چمن در جست وجویش صد چراغ الله روشن کرد  -19-1 

 زحرف سرد دل ما چو غنچه بگشاید / چراغ ما به نسیم سحر شود روشن  -19-2

 جان من وتو یک نفس از هم جدا مباد / ای همنشین خوب من، ای دوست، ای کتاب -19-3

 نمره(1ب( تاریخ ادبیات )

 (5/0نام آفریننده ی آثار ادبی زیر را بنویسید .) -20

 الف( گوشواره ی عرش:                                                      ب( اتاق آبی:

 (5/0است؟) هریک از موضوعات زیرمربوط به کدام حوزه از انواع ادبیات -21

 ب( آثار طنز                                  الف( مناجات:                                       

 نمره ( 1شعر ) ظپ( حف  

 (1بیت های زیر را کامل کنید .) -23

 الف(چو به دوست عهد بندد زمیان پاکبازان                  ..................................................

 .........                    کوته نظری باشد رفتن به گلستان هاب(............................................

      

                                                              

                 

 «تورا پاک یزدان نگه دار باد»                                                                  

 «دلت شادمان،بخت بیدار باد»                                                                                                     

    
 


