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 :   نام ونام خانوادگي

 :                    كالس

 : شماره داوطلب

 اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارديبل

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متوسطه

 نت الهدیبدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  70مدت امتحان:   10/79/ 22   تاريخ امتحان:  

 پایِ دّن     (1فارسي )  آزمون درس :

 3تعداد صفحه :     39تعداد سوال  :      

 30/8ساعت امتحان:   تجربي -انساني علوم رشته:   

 نمره (7قلمرو زباني) الف (

   ًورُ(5/1) ّای هطخص ضذُ را  در عبارات زیر بٌَیسیذ.   هعٌی ٍاژُ

 /.25 ویست وٙس ثب چٛ ٔٙی ٕٞسطی             پردُ ًیلَفری ایٗ  ِٗزض ثُ 1

 /.25       . ٟ٘بز ذٛیص ثٍٙطزی ، اظ حبَ ٚ حالی هُثساٖ وٛش وٝ ثٝ ٞط   2

 /.25 ظ ضٚی ِغف ثٍٛیص وٝ جب ٍ٘ٝ زاضز           ثط آٖ سط ظِف اَض زَ ٔطا ثیٙی صبا  3

 /.25 ضٕب ٘یع ثٍصضز دٍلتِ آضیاى ثط                  ٚیٗ ثْٛ ٔحٙت اظ پی آٖ تب وٙس ذطاة 4

 /.5                          ٞٓ ٔی تٛاٖ ػعیع ثٛز / اظ ٌٛزاَ ثپطس ضیضحَزض    -ة                  .حیٛاٖ ضٚاٖ ضسِ بقٍََزست ٔؼّٓ اظ  –اِف  5

 ًورُ(5/1) اهالی ٍاژُ

  .تصحیح وٙیسضا زازٜ ضسٜ تطویجبت  «غّظ ٞبی أالیی »   6

    - ضأص آتٛٔئٙیٙٝ ٚ    -ِئیٕی ٚ پستی ٚ فطٚٔبیٝ ٌی –عبِغ ٔسؼٛز ذٛیطتٗ   –یٓ زض ثیطٟٝبث

5./ 

 ا٘تربة وٙیس.  ، اظ زاذُ پبضا٘تع، ٞب  ضا ، أالی ِزضست ٚاغٜ  ٔؼٙیثبتٛجٝ ثٝ   7

 جسایی ٚ زٚضی: (طغت  فُ ،   طلت فُ) -ة                   آثبزا٘ی       : (ٕبضتػِ،  ٔبضتاِ ) -اِف

5./ 

 (.شوط زٚ ٔٛضز وبفی است) ٚجٛز زاضز؟چٙس غّظ أالیی زض اضؼبض ظیط 8

ٚآٖ ضا ثی غسض وطز وٝ ٔطز٘ی چٙبٖ غجغٝ ثعضي   ٔطٌت چٙبٖ ظ٘سٌی ضا ثٝ صُرطٜ ٌطفت /! /   ای ٔطي تٛ ٔؼیبض، آٜ  »    

    .« ٌب٘ی ضس ظ٘سٜ

5./ 

 ًورُ(4) دستَر

 )شوط زٚ ٔٛضز وبفی است( .ٔطرص وٙیسظیط  ثیتزض ضا  ) اظ ٘ظط حطف ػغف یب حطف ضثظ ثٛزٖ(   « ٚ »وبضثطز ع ا٘ٛا 9

   ضیبستٚ ضٚظ جٟبٖ اصُ ظالْ است ٚ تب ضت             ضجٙس         ٟٚٔط فّه  ٚاِی ضٚظ٘س  ٚتب ٔٝ 

 

5./ 

 ثٝ چطٓ ٔی ذٛضز ؟ « جٟص ضٕیط »  زض وساْ ثیت 10

 وٗ ای عبیط لسس               وٝ زضاظ است ضٜ ٔمصس ٚ ٔٗ ٘ٛسفطْ ّٕٞتٓ ثسضلٝ ضاٜ -اِف

         ٘سیٓ ظِف تٛ چٖٛ ثٍصضز ثٝ تطثت حبفظ          ظ ذبن وبِجسش صس ٞعاض الِٝ ثط آیس -ة

5./ 

 .وٙیس ٔطرّص ضا حصف ٘ٛع است؟ ضسٜ حصف ظیطزض اثیبت   جّٕٝ لسٕت وساْ 11

 ثٝ زض ٌبٜ حك ٔٙعِت ثیص تط          یىی ضا وٝ سؼی لسْ پیص تط            -اِف

 ٚ آة ضا / وٝ ٟٔط ٔبزض تٛست.  زضذتبٖ ضا زٚست ٔی زاضْ /وٝ ثٝ احتطاْ تٛ لیبْ وطزٜ ا٘س/ -ة

5./ 

 ٔؼٙبی افؼبَ ٔطرص ضسٜ زض اثیبت ظیط ضا ثٙٛیسیس. 12

          ثٍصضز ٘یع ضٕب چطاغساٖ ثط ٞٓ        ثىطت  ٞب ضٕغ ثسی ظٔب٘ٝ زض وٝ ثبزی -اِف

  ضس ثطِجب٘ب٘ٝ جبٖ ، ضفت ثطِزِساض زَ             پبزضبست ثبضٌٝ وٖٙٛ حبفظ ٔٙعَ -ة

5./ 

                                                                       ص ٕ٘بییس.ٔطرّت ظیط بثیا زض ضا « ش»پیٛستٝ  ٘مص ضٕیطثب تٛجٝ ثٝ جّٕٝ ظیط   13

 «گیرد. هی قرار  هضاف الیِ ، نهتوّ ، هفعَل  جایگاُ ٍ ًقصِ  در ادبی، هتي در غالباً پیَستِ ضویر»

   سبوٗ ضٛز ثسیسْ ٔطتبق تط ضسْ               ٍٔطْ زضز  اضتیبق    صٌفتٓ ثیٕٙ -اِف  

                                     وٝ جب ٍ٘ٝ زاضز صظ ضٚی ِغف ثٍٛی            صجب ثط آٖ سط ظِف اَض زَ ٔطا ثیٙی      -ة

5./ 

 (زطفٔ صرض ْٚز ;) ثب حفظ ضرصذب٘ٝ ٞبی ذبِی جسَٚ ظیط ضا وبُٔ وٙیس.    14

 ٔضبضع اذجبضی سبذت ٔٙفی أط فؼُ

     یٔی ٘ٛضت زاضتی

75./ 



2 

 

 
 :   نام ونام خانوادگي

 :                    كالس

 : شماره داوطلب

 ارديبلاداره ي كل آموزش و پرورش استان 

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متوسطه

 بنت الهدیدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  70مدت امتحان:   10/79/ 22 تاريخ امتحان: 

 پایِ دّن      (1فارسي )  آزمون درس :

 3تعداد صفحه :     39تعداد سوال  :       

 30/8ساعت امتحان:   تجربي -انساني علوم رشته:  

  

 ٔطرص وٙیس. ضا ) ٞستٝ + ٔضبف اِیٝ + ٔضبف اِیٝ (  ) اسٓ + ٚاثستٝ + ٚاثستٝ ( یبزض ضؼط ظیط ٌطٜٚ اسٕی ٔٙبست ثب 15

والٜ اظ  /   تٕبضب ٍٞٙبِْ وٝ ثٝ   / ثّٙس  ٚ   تٙبٚضی چٙساٖ ٚ  /  ست تٛ اضازِِٜ / ثط ِجبٖ   ِجرٙس ضیطیٗ تطیٗ    ٚصسالت /           

 .فتسػمُ ٔی اُ وٛزنِ سطِ

75./ 

 ( نمره 5قلمرو ادبي) -ج 

 ًورُ(3رایِ ّای ادبی )آ

 .ثٙٛیسیس ضا آٖ ٔفْٟٛ ٚ ثیبثیس ضا «وٙبیٝ»ظیط، ثیت زض 16

 «ثٍصضز ٘یع ضٕب وٕبٖ سرتی تب                    وٙیٓ سپط تحُّٕ ظ جٛضتبٖ تیط ثط »              

 25./ 

 .سیوٙ یثطضس «ٔجبظ» ی ازث ٝیضا اظ ٘ظط آضا طیظ تیث    17

 پطت زیٛاض آ٘چٝ ٌٛیی ٞٛش زاض                تب ٘جبضس زض پس زیٛاض ، ٌٛش              

25./ 

  تؼطیف وٙیس. ثب شوط ٔثبَ ؟چیست « ایٟبْ» آضایٝ ازثی 18

 

5./ 

 /.5 چٝ ٘ٛع ضؼطی است؟«ضؼط سپیس » 19

  ضا  ثٙٛیسیس.   فمظ زٚٔٛضزٔٛجٛز  زض ثیت ظیط،  « آضایٝ ٞب ی ازثی»اظ 

 ثٝ ضىط ذٙسٜ ثٍطبیس زٞبٖ ضا         ضىط ثط ذٛیطتٗ ذٙسز ٌطآٖ  ٔبٜ            

 

 5./ 

 .  ضٛزٔیٔطثٛط« ة »ثٝ وساْ ٔٛضز زض ستٖٛ « اِف » ٞبی ستٖٛ ٞط یه اظ ضؼط  21

 ة اِف

 چٝ ٔی ٌٛیی چٙیٗ ضیطیٗ وٝ ضٛضی زض ٔٗ افىٙسی /تطش ثٙطیٗ ٚ تیعی وٗ وٝ ٔبضا تّد ٕ٘ٙبیٙس  -1

 ٖ ٌٝ ثٟب٘ٝ ظِف ٚ ثٙبٌٛش وطزٜ ا٘سآذٛضضیس ضا ظٔطه ظضٜ پٛش وطزٜ ا٘س                 ٚ-2

 ضت ذیع ثیبٔٛظ أطت بق ظ٘س             ٌٛ ٘ٛا اظ ِٔٗطّٔطؽ ضت ذٛاٖ وٝ زْ اظ پطزٜ ػُ-3

 زِٓ ذٖٛ ٔی ٌطیست  ٘بٔٝ اْ ٔی ثطز ٚ ثط زضزِ          سطذی چطٓ وجٛتط ٞیچ ٔی زا٘ی ظچیست؟-4

 ایٟبْ

 حسٗ تؼّیُ

 حس آٔیعی

  ٔصطحٝ استؼبضٜ

1 

 نمره(2حفظ شعـر)

 آضٙب ضا................................................................              ثٝ پیبْ آضٙبیی ثٙٛاظز  -اِف 22

 تب ذبض غٓ ػطمت آٚیرتٝ زض زأٗ                            .............................................. -ة

1 

 . آٖ ثیت ضا اظ حفظ ثٙٛیسیس  اضبضٜ ثٝ ثرطٙسٌی ٚوطْ أبْ ػّی )ع( زاضز« ٕٞبی ضحٕت»سْٛ ضؼطثیت  23

 

1 

 نمره (8قلمرو فکری  ) -ج

 ورُ(4ً) درک هطلب

 ظیط چیست؟ ٌعیٙٝ ٞبی«ی ْٟٛ وّّفٔ » 24

 ٓ ایٗ ضطط آزٔیت ٘یست           ٔطؽ تسجیح ٌٛی ٚ ٔٗ ذبٔٛشٌفت-اِف

 سًٙ ٚ ذطت ٚ ٌُِ ثٝ ٘یست حبجت وٝ پبن وٗ، ذٛف ٚ ظّٓ اظ ٞب ضاٜ ٚ وٗ زیٛاض  ػسَ، اظ ضا ضٟط وٝ ٘جطت جٛاة -ة

 .ٌچ ٚ

1 

 چیست؟« ٌطٌی ضجبٖ »ٚ  « ضٔٝ» اظ ضبػط ٔمصٛز ظیط، ثیت زض  25

 ثٍصضز ٘یع ضٕب ضجبٖ ٌطٌیِ ایٗ عجغ              ٌطيِ چٛپبِٖ ثٝ سپطزٜ ضٔٝ تٛ ای

 

1 



3 

 

 

 

 
 :   نام ونام خانوادگي

 :                    كالس

 : شماره داوطلب

 اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارديبل

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 ارزشيابي تحصيلي متوسطهكارشناسي سنجش و 

 نت الهدیبدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  70مدت امتحان:   10/79/ 22تاريخ امتحان:  

 پایِ دّن    (1فارسي )  آزمون درس :

 3تعداد صفحه :     39تعداد سوال  :       

 30/8ساعت امتحان:   تجربي -انساني علوم رشته:  

 زاضز؟ ٔفٟٛٔی اضتجبط اثیبت ظیط، اظ یه وساْ ثب ،زازٜ ضس ثیت 26

 «سروش پیغام جای نباشد نامحرم گوش        نشنوی رمسی ه پرد زین آشنا نگردی تا»                  

    ذساش زض ٕٞٝ حبَ اظ ثال ٍ٘ٝ زاضز                  ب ٍ٘ٝ زاضز ٚفٞط آٖ وٝ جب٘ت اُٞ  -اِف

 وٝ آضٙب سرٗ آضٙب ٍ٘ٝ زاضز        حسیث زٚست ٍ٘ٛیٓ ٍٔط ثٝ حضطت زٚست -ة

5./ 

 ٘ساضز؟   لطاثت ٔفٟٛٔی اضتجبط ٔؼٙبیی ٚ «گٌذم ًوای جَ فرٍش هباش  »وساْ ثیت ثب ٔفْٟٛ  27

 ٌٙسْ ٘تٛاٖ زضٚز چٖٛ جٛ وبضی      ضٚ ضٚ جب٘ب ٕٞی غّظ پٙساضی     -اِف  

 پُطذبض٘س ٕٞٝ ٌُ صٛضت ا٘س ٚ         جٛ  زاض٘س           ٕٞٝ ٌٙسْ ٕ٘بی -ة

5./ 

 زاضز؟ ٔؼٙبیی تمبثُ ); تضبز( « دََتخت ٍ گاُ بُ ،ًْایت د ، ٍ درََبُ بٌذ ٍ چاُ ،  در بذایتِ» ثب ػجبضت ٌعیٙٝ ثیت وساْ         28

 ٞطآٖ وس وٛ ثٝ ػبِٓ ضٟسٛاض است          ثٝ آذط ظیط ٔطوت استٛاض است -اِف

 یٛسف ذٛیص ضا ثٝ چبٜ ٘یبفت          ٙس ٚ ثٝ ٌٙج ضاٜ ٘یبفت            چبٜ وَ -ة

5./ 

 ضس؟ ایجبز «چطٕٝ  »تفىّطِ ٘ح٠ٛ ٚ ٍ٘طش زض تغییطی چٝ زضیب، ثٝ ضسیسٖ اظ پس 29

 

5./ 

 ًورُ( 2)نثر مفهوم و معني

 ٔؼّٓ زٚض ٘جٛز ، صٛضته ثٝ ضٚ ٘ساضت.  30

 

 5./ 

 زض چٙبٖ ثیغِٛٝ ای آضٙبیی =ثب ٘یٕب> غٙیٕتی ثٛز.  31

 

5./ 

 ثط ذالف تمسیط ضحٕبٖ آٔس =یٛسف>  ثطازضاِٖ تسثیطِ  32

 

5./ 

 .وٙیٓ ثبظ ذٛز اظ ضٛخ وٝ ثٍصاضز زضٌطٔبثٝ تط ظیبزت ضا زََٔىی ٔب وٝ ثبضس تب 33

 

 

 5/. 

 ًورُ( 2)ضعر مفهوم و معني

 /.5  ٘جبثتت. آیٙٝ زاضِ،  ضفك   34

  /.5 ػبزالٖ ثٝ جٟبٖ زض ، ثمب ٘ىطززاز ِ 35

 ظ زست ثٙسٜ چٝ ذیعز ذسا ٍ٘ٝ زاضز         چٛ ٌفتٕص وٝ زِٓ ضا ٍ٘بٜ زاض چٝ ٌفت   36

 

5./ 

 یّٝ  ،سبحُ  ضاست  ثٝ  ٔب٘ٙس  یىی  ظِعِٝ               زازٜ  تٙص  ثط تٗ ِ  37

 

5./ 

 

 موفق باشيد. وليساده            

 

 ٘بْ ٚأضبی ٔصحح ٕ٘طٜ ثٝ حطٚف ٕ٘طٜ ثٝ ػسز

   



1 

 

 
 1بارم وراهنمای تصحیح فارسی 

  97دهم تجربی در نوبت اول دی ماه 

 اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارديبل

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متوسطه

 نت الهدیبدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  90امتحان:مدت    10/97 /25   تاريخ امتحان:  

 پایه دهم     (1فارسي )  آزمون درس :

 ۳تعداد صفحه :     ۳7تعداد سوال  :      

 ۳0/8ساعت امتحان:   تجربي -انساني علوم رشته:   

 نمره (7قلمرو زباني) الف (

   نمره(5/1) های مشخص شده را  در عبارات زیر بنویسید.   معنی واژه

 ./25 آسمان الجوردی=      نیلوفریپرده     1

 ./25 .(/25باطل   ذکر یک مورد ) اندیشۀ ناممکن، اصل، بی=  حالی مُ    2

 ./25 بهاری وزد؛ باد شرقی شمال طرف از که بادی=صبا  3

 ./25 فرمانروایی زمان دارایی،- آشیانه ی خوشبختی=  دولتْ آشیان  ۴

 ./5                       فرود کوه، پایین یا زمین در پست جای   =   ضیضحَ  -ب                  چشم گودی چون اندام فرورفتگی هر=   بقَوَ  –الف  5

 نمره(5/1) امالی واژه

  .تصحیح کنیدرا داده شده ترکیبات  «غلط های امالیی »   ۶

 أنینهطم= تومئنینه                              فرومایگی =لئیمی و پستی و فرومایه گی  

5/. 

 انتخاب کنید.  ، از داخل پارانتز، ها  را ، امالی ِدرست واژه  معنیباتوجه به   ۷

 جدایی و دوری: (فرقت) -ب                          آبادانی: (عمارت) -الف

5/. 

 تا3     (.دومورد کافی است)وجود دارد؟چند غلط امالیی در اشعار زیر ۸

    نی  = زندگاگانی  زنده =     بی قدر                           بی غدر  =   سخره                  صُخره         

5/. 

 نمره(4) دستور

 )ذکر دو مورد کافی است( .مشخص کنیدزیر  بیتدر را  ) از نظر حرف عطف یا حرف ربط بودن(   « و»کاربرد ع انوا ۹

   ضیاست وروز جهان اصل ظالم است و تا شب             شبند         و مهر فلک  والی روزند و تا مه

 عطف           دومی= ربط                سومی= عطف                      چهارمی= ربط   =-اولی

5/. 

 به چشم می خورد ؟ « جهش ضمیر »  در کدام بیت 1۰

 مدرقه راههمت را ب=     که دراز است ره مقصد و من نوسفرم   بدرقه راه کن ای طایر قدس             مهمّت -الف

  

5/. 

 .کنید مشخّص را حذف نوع است؟ شده حذف زیردر ابیات   جمله قسمت کدام 11

                  یحذف معنو   باشد( )است یابه در گاه حق منزلت بیش تر                    )است یا باشد(یکی را که سعی قدم پیش تر  -الف

 حذف لفظی  که مهر مادر توست. / دوست می دارمو آب را  رختان را دوست می دارم /که به احترام تو قیام کرده اند/د -ب

5/. 

 معنای افعال مشخص شده در ابیات زیر را بنویسید. 12

          بگذرد نیز شما چراغدان بر هم      )خاموش کرد(  بکشت  ها شمع بسی زمانه در که بادی -الف

 (، روانه شد، مُرد )رفت شد برِجانانه جان ، رفت برِدلدار دل             پادشاست بارگه کنون حافظ منزل -ب

5/. 

                                                                       مشخص نمایید.ت زیر ابیادر را « ش»پیوسته  نقش ضمیربا توجه به جمله زیر   13

 «گیرد. می قرار مضاف الیه  مفعول ، متمم ،  جایگاه و نقشِ  در ادبی، متن در غالباً پیوسته ضمیر»

   دم مشتاق تر شدمساکن شود بدی               مگرم درد  اشتیاق    مفعول=  شگفتم بینم -الف  

                                     که جا نگه دارد = متممشز روی لطف بگوی            صبا بر آن سر زلف اَر دل مرا بینی      -ب

5/. 

 خانه های خالی جدول زیر را کامل کنید.    1۴

 مضارع اخباری ساخت منفی امر فعل

  یمی نویس   ینمی نوشت بنویس یمی نوشت یداشت

۷5/. 



2 

 

 
 1بارم وراهنمای تصحیح فارسی  

 97دهم تجربی در نوبت اول دی ماه 

 اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارديبل

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متوسطه

 نب الهدیبدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  90مدت امتحان:   10/97 /25 تاريخ امتحان: 

 پایه دهم      (1فارسي )  آزمون درس :

 ۳تعداد صفحه :     ۳7تعداد سوال  :       

 ۳0/8ساعت امتحان:   جربيت -انساني  علوم  رشته:  

  

 مشخص کنید. را ) هسته + مضاف الیه + مضاف الیه (  ) اسم + وابسته + وابسته ( یادر شعر زیر گروه اسمی مناسب با 15

کاله از   /  تماشا نگامِه که به   / بلند  و   چندان تناوری و  /  ست تو ارادهِ ِلبانبر  /   لبخند شیرین ترین    وصداقت /           

     .فتدمی اُ عقل کودکِ سرِ

۷5/. 

 ( نمره 5قلمرو ادبي) -ج 

 نمره(۳رایه های ادبی )آ

 .بنویسید را آن مفهوم و بیابید را کنایهزیر، بیت در 1۶

 = بی رحمی و زور مندی کمان سختی تا         مقاومت کنیم                    =  کنیم سپر  

 25/. 

 .دیکن یبررس «مجاز» ی ادب هیرا از نظر آرا ریز تیب  1۷

 گوش مجاز از انسان=   پشت دیوار آنچه گویی هوش دار                تا نباشد در پس دیوار ، گوش

25/. 

 .آید می پدید « ایهام » آرایۀ رود، کار به معنا چند به ای کلمه یک بیتی، یا عبارت در هرگاه، 1۸

 طر  و رایحهع -2          امید– 1 بو :           کرد عالمم گمراه زلفت یبو که گفتم

5/. 

 فیهقا جای و ندارد عروضی وزن امّا دارد آهنگ که است معاصر شعر از ای گونه سپید، شعر چه نوع شعری است؟«شعر سپید » 1۹

 .نیست مشخّص آن هادر

5/. 

  را  بنویسید.   فقط دوموردموجود  در بیت زیر،  « آرایه ها ی ادبی»از 

                                                                                           به شکر خنده بگشاید دهان را          شکر بر خویشتن خندد گرآن  ماه            

  کنایه:   گشودن دهان/  واج آرایی: ش / ، حس آمیزی شکر خنده: تشبیه    /   ماه :استعاره از معشوقشکرخندد: تشخیص     

 5/. 

 .  شودمیمربوط« ب »مورد در ستون به کدام « الف » های ستون هر یک از شعر  21

 ب الف

 دیترش بنشین و تیزی کن که مارا تلخ ننمایند       چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکن

 ن گه بهانه زلف و بناگوش کرده اندآخورشید را زمشک زره پوش کرده اند                 و

 شب خیز بیاموز امشب گو نوا از منِ      اق زند       شّمرغ شب خوان که دم از پرده عُ

 دلم خون می گریست  نامه ام می برد و بر دردِ          سرخی چشم کبوتر هیچ می دانی زچیست؟

 ایهام

 حسن تعلیل

 حس آمیزی

  مصرحه استعاره

1 

 نمره(2حفظ شعـر)

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را              همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی -الف 22

 کوته نظری باشد رفتن به گلستان هاا خار غم عشقت آویخته در دامن                            ت -ب

1 

 اشاره به بخشندگی وکرم امام علی )ع( دارد؟ آن بیت را از حفظ بنویسید.« همای رحمت»کدام بیت شعر 23

 خانه علی زن              که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابرو ای گدای مسکین در 

1 

 نمره (8قلمرو فکری  ) -ج

 مره(ن4) درک مطلب

 زیر چیست؟ گزینه هایمغهوم کلی   2۴

 توصیه به عبادت به خدا =  م این شرط آدمیت نیست           مرغ تسبیح گوی و من خاموشگفت-الف

 سنگ و خشت و گِل به نیست حاجت که پاک کن، خوف و ظلم از ها راه و کن دیوار  عدل، از را شهر که نبشت جواب -ب

 = توصیه به برقرای عدالت در جامعه    .گچ و

1 

                                                                                                          چیست؟« گرگی شبان »و  « رمه» از شاعر مقصود زیر، بیت در  25

 "رفتار ظالمانه  " و "درندگی و ستمگری حاکمان   گرگی شبان:مردم غافل                            رمه:
 

1 



3 

 

 

 

 
 1بارم وراهنمای تصحیح فارسی  

 97نوبت اول دی ماه دهم تجربی در 

 اداره ي كل آموزش و پرورش استان ارديبل

 مديريت آموزش و پرورش پارس آباد
 كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متوسطه

 هدیلا نتبدبيرستـان نمونه دولتي 
 دوره ي دوم متوسطه

 دقيقه  90مدت امتحان:   10/97 /25تاريخ امتحان:  

 دهمپایه     (1فارسي )  آزمون درس :

 ۳تعداد صفحه :     ۳7تعداد سوال  :       

 ۳0/8ساعت امتحان:   تجربي -انساني علوم رشته:  

 دارد؟ مفهومی ارتباط ابیات زیر، از یک کدام با ،داده شد بیت 2۶

 «سروش پیغام جای نباشد نامحرم گوش        نشنوی رمزی ه پرد زین آشنا نگردی تا»

 که آشنا سخن آشنا نگه دارد        حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست -ب

5/. 

 ندارد؟   قرابت مفهومی ارتباط معنایی و« گندم نمای جو فروش مباش  »کدام بیت با مفهوم  2۷

 ندم نتوان درود چون جو کاریگ      رو رو جانا همی غلط پنداری     -الف 

5/. 

 دارد؟ ناییمع تقابل )= تضاد( « دوَتخت و گاه بُ ،نهایت د ، و دروَ بُ بند و چاه ،  در بدایتْ» با عبارت گزینه بیت کدام         2۸

 رآن کس کو به عالم شهسوار است          به آخر زیر مرکب استوار استه -الف

  

5/. 

  شد؟ ایجاد «چشمه  »تفکّرِ نحوة و نگرش در تغییری چه دریا، به رسیدن از پس 2۹

ی مّا چنان شگفت و زده خاموش درجاا  تصمیم گرفت خودش از را آن جای خطرناک کناربکشد واز آسیب دریا درامان مانَد

با دیدن شکوهمندی دریا کوچکی خودش را   .خودش ساکت ماند که همه ی شیرین سخنی خود از را یاد برد و خاموش شد

 .دریافت و سکوت اختیار کرد

5/. 

 نمره( 2)نثر مفهوم و معني

 ظاهر سازی نبود   وو اهل دروغ و ریاکاری  معلم بسیار صمیمی بود، صورتک به رو نداشت.  نبود دورمعلم  3۰

 

 5/. 

 ت خوبی بودنیما فرص آشنایی باای  یا ویرانه جای دور افتاده ای در چنان  در چنان بیغوله ای آشنایی ]با نیما[ غنیمتی بود.  31

 

5/. 

 بر خالف تقدیر رحمان آمد ]یوسف[  برادرانِ تدبیرِ  32

 .بود خداوند تقدير برخالفِ  برادران يوسف ،  انديشيِ چاره

5/. 

 .کنیم باز خود از شوخ که بگذارد درگرمابه تر زیادت را دَمَکی ما که باشد تا 33

 .زه دهد تا زمان بیشتری در حمّام بمانیم تا چرک و آلودگی را ازبدنمان پاک کنیم اجا ما به که این امید به

 

 5/. 

 نمره( 2)شعر مفهوم و معني

 ./5  توست نجابت و بزر گوارینشان دهنده ی  آفتابسرخی =  نجابتت. آینه دارِ،  شفق   3۴

  ./5 عادل در جهان باقی نمی ماندانسان های   عدل و انصاف = عادالن به جهان در ، بقا نکردداد ِ  35

 ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد         چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت   3۶

د نگه ست؟ خدا باینیوقتی به زلف یار گفتم که مقام و منزلت دل مرا نگه دار، چه پاسخی داد؟ گفت:از دست من  کاری ساخته 

 .دارد

5/. 

 یله  ،ساحل  راست  به  مانند  یکی  زلزله               داده  تنش  بر تن ِ  3۷

 .درست مانند زلزله ای بود که تنش بر را تن ساحل تکیه داده بود

5/. 

  
                                                                                          موفق باشيد. وليزاده




