
 

 

  به نام خداوند جان و خرد 
 دقیقه  06   مدت: )دوره دوم متوسطه( فارسي نام درس: 

 میان ترم دومنوبت امتحان:  7981-89سال تحصیلي  دهم رياضي و تجربي کالس:

 بارم متن سئوال ردیف

 قلمرو فکري:الف(  

 معني شعر و نثر:

 که بعد از من افروزد از مدفن من  مپندار این شعله افسرده گردد -1

 

 

 

7 

 زماني برآسایي از کارزار  سزد گر بداري سرش در کنار -2

 

7 

 نبود اندر آن کار جاي درنگ  بپوشيد درع سواران جنگ -3

 

7 

 رزم شماستملک آفرین گوي   فلک در شگفتي ز عزم شماست -4

 

7 

 تا بيابد نطق مرغ خویش را  هدیه ها مي داد هر درویش را  -5

 

7 

 درک مطلب: 

 منظور از عبارت مشخص شده چيست؟ -1

 چون بسي ابليس آدم روي هست/ پس به هر دستي نشاید داد دست

 

5/6 

نخواهد دید/ قضا همي بردش تا به چنگ و دانه و دام( چيست؟  کبوتري که دگر آشيان  در بيت مقابل منظور از )کبوتر -2

 باز آید

5/6 

 در داستان حضرت عيسي، چرا هرچه ابله با او جور و جفا مي نمود حضرت مهر و وفایش مي کرد؟ -3

 

5/6 

 5/6 پيام مصراع )خورد گاو نادان ز پهلوي خویش( چيست؟ -4

 ب( قلمرو ادبي: 

 آرایه شاخص مصراع هاي زیر را بنویسيد. -1

 سپهر آن زمان دست او داد بوس -2    که شد الله رنگش به کردار قير -1

 شود کوه آهن چو دریاي آب -4    جز از جام توحيد هرگز ننوشم -3

 

2 

 نشان دهيد.« گردآفرید»دو ویژگي از ویژگي هاي حماسه را در داستان  -2

 

5/6 

 5/6 دو واژه )ممال( مثال بزنيد. -3

 5/6 بنویسيد. گرزیک شبکه معنایي براي واژه  -4

 5/6 حماسه را تعریف کنيد. -5

 5/6 گونه ادبي )گلستان را با شاهنامه( مقایسه کنيد. -6



 

 

 ج( قلمرو زباني: 

 معني واژگان:  -1

 مقریان:   جالجل:   پدرام:   توسن:

 

7 

 آنها را بنویسيد.امالي نادرست واژگان زیر را بيابيد و شکل درست  -2

 جذبهي اسرارآميز-مخذول و ناالن -خوارق العاده-رخداد -فسوس و مذیح -درع سواران -برق اضطراري -شيوه بالغي

7 

 نوع )و( را مشخص کنيد. -3

 مي نشستند وشوقي خواهم آموخت/ مردم مي آمدند  ومن به تو شور 

 

5/6 

 نوع )ک( را مشخص کنيد. -4

 دخترک:     نارنجک:

5/6 

 نوع )را( کدام است؟ -5

 که خواهد گریسترا مادرم نام مرگ تو کرد/ تن بي سرت  رام

5/6 

 تعداد جمالت را مشخص کنيد. -6 

 کجا مي تواني ز قلبم ربایي/ تو عشق ميان من و ميهن من

5/6 

 نوع )ي( را مشخص کنيد. -7

 امروزي:     سرکشي:

5/6 

 نوع زمان فعل را بنویسيد. -8

 ننوشم:    برگذشت: همي

5/6 

 نوع ساختمان واژگان را بنویسيد. -9

 استدعا:     رنگارنگ:

5/6 

 7 آزادگانم خاکاز  آزاده مننقش واژگان مشخص شده را بنویسيد:  -11

 نوع وابسته هاي پسين و پيشين را بنویسيد. -11

 این همه تابلوهاي راهنمایي

7 

 ار تغيير در امال و تلفظ شده است؟در روزگار ما دچکدام واژه در مصراع زیر،  -12

 نشست از بر اسپ و برخاست گرد

5/6 

 نوع قيدها را مشخص کنيد. -13

 مدیر آهسته از کالس بيرون رفت

 ابداً ایرادي نگرفت.

5/6 

 


