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نام و نام خانوادگی:

به نام خدا

پایه :دهم
رشته :کلیۀ رشتهها

تاریخ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ :

دبیرستان عقیق یمانی

نام دبیر :فضلی

آزمون پایانی ترم اول فارسی ()۱

وقت ۶۰ :دقیقه

سؤاالت

ردیف

نمره

قلمرو فکری ( ۸نمره)
۱

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.
چون بگشایم ز سر مو ،شکن

۵

ماه ببیند رخ خود را به من

بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خود بنگردی.
خورجینکی بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه ،به گرمابهبان دادم؛ باشد که ما را دمکی زیادتتر در گرمابه بگذارد.
صاد گریزی رندانه زد ،از مخمصه رسته بود.
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

برادران یوسف آهنگ کید و عداوت کردند.
چون داد عادالن به جهان در ،بقا نکرد
۲

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

مقصود از «خندان بودن گل» در بیت زیر چیست؟
«گل از شوق تو خندان در بهار است

۳

۰/۵
از آنش رنگهای بیشمار است»
۰/۵

مقصود دانته از قسمت مشخصشده کیست؟
«تازه بدین جا آمده بودم که توانامردی که تاجی با نشان پیروزی بر سر داشت ،به نزد ما آمد».

۴
۵
۶
۷

۰/۵

مقصود از قسمت مشخصشده در عبارت زیر چیست؟
«دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند».

۰/۵

بیت زیر در حوزۀ کدام نوع ادبی قرار میگیرد؟
« گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟

گفتا مگوی با کس ،تا وقت آن درآید»

در بیت زیر حافظ از معشوق خود چه درخواستی دارد؟
«گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید»

بیت زیر به کدام باور گذشتگان اشاره میکند؟
« ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

تأثیر اختران شما نیز بگذرد»

۰/۵
۰/۵
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قلمرو زبانی ( ۷نمره)
۸

۱

معانی لغات مشخصشده را بنویسید.
صولت حیدری را دستمایۀ شادی کودکانهشان کردی( .
زین نمط آن مست شده از غرور( .

)

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد( .
ولیکن به ایشان مولع مباش( .

)

)

)

۹

در متن زیر غلطهای امالیی را تصحیح کنید.
ََ
عظمش را جزم کرد تا با طرفند تازهای به جان عشقش اظطرابی کشندهتر بریزد .دیر شده بود؛ شبه به گور تنهاییاش برگشت.

۱

۱۰

نقش دستوری واژگان را بنویسید.

۲

۱۱

الف) در پوست خود نمیگنجید:

ب) خسرو تصویر سرتیپ را کشید:

پ) بندۀ ناشکر ،بندۀ خدا نیست:

ت) مرد حقه را برگرفت:

نوع ساختمان (ساده ،مشتق ،مرکب ،مشتق-مرکب) واژگان زیر را مشخص کنید.
الف) یوسف :

پ) ناامید:

ب) گالب:

۱
ت) دوشادوش:

۱۲

برای واژۀ «عدل» یک همخانواده ذکر کنید.

۰/۵

۱۳

در بیت زیر کشتن در چه معنایی به کار رفته است؟

۰/۵

«شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن
۱۴

تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی»
۱

در گروه اسمی «این خانۀ زیبا»
ً
اوال «هسته» را مشخص کنید.
ً
ثانیا «نوع دستوری» وابستهها را بنویسید.
قلمرو ادبی ( ۵نمره)

۱۵

۰/۵

در عبارت زیر واژگان مسجع را بیابید.
« برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند ،و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند».

۱۶
۱۷

۱۸
۱۹

۱

در بیت زیر یک تشبیه بیابید و پایههای آن را مشخص کنید.
عشق چون پادشاه کامرواست»

«دل من چون رعیتی است مطیع

۱

آرایۀ خواستهشده را در بیت بیابید.
الف) بــوی دهـن تــو از چمـن میشنوم

رنگ تو ز الله و سمن میشنوم (حسآمیزی)

ب) بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (مجاز)

۰/۵

موضوع کتاب «کمدی الهی» دانته چیست؟

۲

شعر زیر را تا دو بیت ادامه دهید.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها

بیخویشتنم کردی بوی گل و ریحانها

.۱
.۲
موفق باشید

جمع نمره

۲۰

