
                            دومنیمسال              2ممتاز حنان متوسطه  دبیرستان دخترانه غیردولتی             ):ش صندلی(ش داوطلب

                      تجربی -ریاضی رشته :                    دهم :پایه  نام و نام خانوادگی:

             1399-400 :  سال تحصیلی                           خانم جمشیدي  نام دبیر:                        نگارش  :سوال امتحان درس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 بارم

  جمهوري اسالمی ایران

  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 منطقه شش اداره آموزش و پرورش

     صبح       ساعت امتحان : 

                                   دقیقه      75  زمان امتحان:  

  30/2/1400  امتحان: تاریخ

  30 تعداد سواالت: 

  4تعداد صفحات: 

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمره) 5/7( قلمرو زبانی - الف

  5/1                   معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.                                                                                            -1

  لعلت ما را به آرزو کشت. نوشالف) گفتم که 

  لرزانند.و وحشت می رعبشیطان را از  لب) د

  اژدها را سپرد. عنانج) سپهبد 

  بدي. حاذقد) در نواي طوطیان 

  بارید.بدبختی می اشتکیدهي هـ) از چهره

  5/1             در میان گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ بیابید و بنویسید.                                                            -2

  ناطق -مقلوب و شکست خورده -حماورد و حریف -درع سوراران - سبیل تلطف - آب عجل -یال و غارب

  5/0    در بیت زیر به چه معناهایی به کار رفته است؟                                                                                   » را«ي کلمه -3

   را/ تا بیابد نطق مرغ خویش  رادرویش هدیه ها می داد هر 

  5/0                   در بیت زیر جهش ضمیر را نشان دهید.                                                                                             -4

  رهبر آید اوتگفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم 

  25/0           ي دو تلفظی در عبارت زیر بیابید و بنویسید.                                                                                    یک واژه -5

  بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان و در بهشت از هزار گونه نعمت است.

  1ي وابسته را بنویسید.                                          ي هسته و جملهجمله را مشخص کنید.ي غیر ساده در جمله هاي زیر جمله - 6

  باختند و چمنزارها غرق در شبنم بودند.لرزید. ستاره ها یک به یک رنگ میآسمان را دیدم که در انتظار سپیده می



 
 

 مبار

 دهم: پایه                                                                       تجربی -ریاضیرشته:                                   نگارش نباله سوال امتحان درس:د

  25/0متمم) را مشخص کنید.                                                        ي شبک خراسانی (دو حرف اضافه و یکدر مصراع زیر نشانه -7

  به سهراب بر تیر باران گرفت.

  25/0                                                                                      ي معنایی بنویسید.           یک شبکه» کیوان«ي براي واژه -8

  75/0                                                                                                            نقش دستوري واژه ها را مشخص کنید.     -9

  روغن گل را بریخت. هايشیشهالف) 

  است. کلمهي آدمی ب) خمیر مایه

  .آبله دیدگانش را تباه ساخته بود بیماريج) 

  25/0                                                                         ي بالغی سروده نشده است؟                         کدام مصراع به شیوه -10

  الف) بر تو گردد روزي این آتش گلستان غم مخور.

  دل به مهر که بندم؟ جهان نیست،ب) چو آدمی به 

     :زیرروه اسمی با توجه به گ -11

  »ي روستاي پهناورآخرین خانه«

  25/0            ي گروه اسمی را مشخص کنید.                                                                                                    الف) هسته

  5/0                                                                                     ب) یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بنویسید.                

  نمره) 4قلمرو ادبی ( -ب

  5/1                                                                                 ي ادبی پیدا کنید و بنویسید.                در هر بیت یک آرایه -12

  ي خشم شد خرمن منالف) کنون رود خلق است دریاي جوشان / همه خوشه

  گذشت / با سر بی مو چو پشت طاس و تشتب) جولقی اي سر برهنه می

  ج) بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد



 
 

 مبار

 دهم: پایه                                                                       تجربی -ریاضیرشته:                                   نگارش نباله سوال امتحان درس:د

  5/0                                                                                        در بیت زیر جناس و نوع آن را مشخص کنید.                -13

  بشد تیز رهام با خود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر 

  25/0                                                                         کنایه از چیست؟                    » رخ نامور سوي توران کنی«مصراع  -14

  25/0                                                                          اي استفاده کرده است؟      موالنا در مثنوي معنوي خود از چه شیوه -15

  25/0                                                                            در عبارت زیر سجع را پیدا کنید و بنویسید.                             -16

  در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه بود.

  5/0                                                                 در عبارت زیر یک مجاز پیدا کنید و مفهوم آن را بنویسید.                       -17

  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد

  ي نمادین پیدا کنید و بنویسید یک واژه» ها خانه داردها / تو را عطري نامیدم که در غنچهها و فصلاي سرور باران«در عبارت  -18

  5/0                                                                                                   چه مفهومی دارد؟                                            

  25/0                                                                   در چه موردي کاربرد دارد؟        » خورد گاو نادان ز پهلوي خویش«مثل  -19

  نمره) 5/8ري (قلمرو فک - ج

  اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. -20

  25/0                                                                                                ي خویش را حرمت دار.                   الف) پیران قبیله

  25/0                                                                                                              ب) خون تو شرف را سرخگون کرده است.   

  5/0                                                                                             ج) گفت در این معرکه یکتا منم.                                

  5/0                                                                             کندن من.                                           ند) تجلی هستی است جا

  5/0                                                                                              هـ) تو قلب سپه را به آیین بدار.                                

  5/0                                                                            و) به سهراب بر تیر باران گرفت.                                                 



 
 

 مبار

 دهم: پایه                                                                       تجربی -ریاضیرشته:                                   نگارش نباله سوال امتحان درس:د

  75/0                                                                                   ي غروب نامیدم.                     ستاره ها وها و خوشهز) تو را آب

  75/0               ام آن راحس کند.            خواهم که پاهاي برهنههاي ساحل نرم است کافی نیست/ میي) براي من خواندن این که شن

  5/0                                                                  دارد؟   آدمی را از چه کاري بر حذر می» گندم نماي جو فروش نباش«مثل  -21

  5/0                قسمت مشخص شده به چه معناست؟ » مرا اهلیت چیست؟ي من اطالع یابد قیاس کند که چون بر رقعه«در عبارت  -22

  25/0چیست؟                                                    » خندان بودن گل«منظور از » گل از شوق تو خندان در بهار است«در مصراع  -23

  »                                           چو آگاه شد دختر گژدهم / که ساالر آن انجمن گشت کم«با توجه به  -24

  25/0چه کسی است؟                                                                                                         » دختر گژدهم«ر از الف)  منظو

  25/0                            چه کسی است؟                                                                                » ساالر انجمن«ب) منظور از 

  25/0بر چه مفهومی تاکید شده است؟                               » جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من«بیت  -25

  5/0                          رهام چگونه معرفی شده است؟ » تهمتن برآشفت و با طوس گفت / که رهام را جام باده است جفت«در بیت  -26

  5/0به چه مفهومی تاکید دارد؟                                      » هر دو نی خوردند از یک آبخور / این یکی خالی و آن پر از شکر«بیت  -27

  يي شریفهدارد و آیهمجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت  بوي قلدر معرکه«مشترکی بین عبارت چه مفهوم  -28

  5/0                                                                         وجود دارد؟                                        » اال بذکر اهللا تظمئن القلوب« 

  مقایسه» اید شست، جور دیگر باید دیدچشم ها را ب«ي سهراب سپهري را با سروده» اي کاش عظمت در نگاه تو باشد«عبارت  -29

  5/0                                                                                                                                                         کنید.     

  کدام ویژگی جنوب لبنان» سین بر دوش / و خورشید کربال را در برداريتو را جنوب نامیدم / اي که رداي ح«با توجه به عبارت  -30

   5/0                           در مصراع دوم و سوم بیان شده؟                                                                                                  

  


