نام و نام خانوادگی .................................... :
نام درس  :ادبیات

تاریخ00/2/30 :

به نام خدا

نام دبیر  :سرکارخانم رحمت اله

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

پایه  :دهم

دبیرستان دخترانه غیردولتی شایستگان

رشته  :ریاضی و تجربی

امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 99-1400

قلمرو زبانی

1

الف)میدان جنگ ،جای نبرد
ب)جای پست در زمین یا پایین کوه
ج)اسب سرکش ،متضاد رام
د) درختی است که چوب سیاه آن ،سخت و صیقل پذیر است ،مجازاً به معنی تیره و سیاه

2

گرز و چماق /بقّال و خواروبارفروش /غالب و چیره /غزا و جنگ

1

3

الف) سندروس
ب) جولقی ای

0/5

4

الف) معنای کهن  :از ترکیبات گوگرد

5

د) مهیب

0/25

تاریخ روزی روستای کوچکی را به یاد خواهد آورد :جمله هسته یا پایه
که :حرف ربط وابسته ساز
معرکه خوانده می شود :جمله وابسته یا پیرو

0/75

6

7

8

ب) معنای جدید :قسم

الف)مسند
ب) مسند
ج) متمم
د) مضاف الیه

1

0/5

1

« مخور طعمه جز خسروانی خورش /که جان یابدت زان خورش ،پرورش»

0/5

نقش :مضاف الیه «جان»
شیوه جمله بالغی است؛ زیرا فعل « بجوشد» بر سایر اجزاء جمله مقدّم شده است.

0/5

10

نگهبان دکان :ترکیب اضافی /همه سوداگران :ترکیب وصفی

0/5

11

بعضی :وابسته پیشین ،صفت مبهم /دروس :هسته /دیگر :وابسته پسین ،صفت مبهم /من :مضاف الیه

1

9

قلمرو ادبی
12

13

الف)درست
ب) درست
الف) تمثیل
ب) آندره ژید
ج)سمفونی پنجم جنوب /نزار قبانی

14

الف) صبا :تشخیص /به دلم بگو :تشخیص( استعاره مکنیه)
ب) بر زین بپیچید  :کنایه /تیغ و تیز :جناس ناقص

15

اینکه مرگ و نیستی ،در آن واحد ،جلوه زندگی و هستی باشد ،تعبیری متناقض است.

0/5

1

1

0/5

16

1

الف) نادرست
ب) درست
ج)درست
د) درست
قلمرو فکری

17

الف) در هرکاری منصفانه رفتار کن و عدالت را از جانب خودت رعایت کن؛ زیرا هرکه خودش عدالت را رعایت کند از قاضی
بی نیاز می شود.
ب) هرگز ،فریب فریبکاران ،با خواسته و اراده خداوند غیب دان یکی نخواهد شد.
ج) ما را به حمام راه دهد تا آلودگی را از خود پاک کنیم.
د) من این را با استعداد ذاتی خودم کشیده ام.

2

18

الف) وقتی افراد بد با چهره انسان وجود دارند ،پس درست نیست انسان با هرکسی دوستی کند و به هرکسی اعتماد کند.
ب) رستم عصبانی شد و به طوس گفت که رهام اهل خوشگذرانی است نه جنگ و نبرد.
ج) وقتی عدالت انسان های عادل در جهان ماندگار نیست ،پس قطعا روزی ،ظلم شما حاکمان ظالم نیز از بین خواهد رفت.

19

تجربه عملی و شهودی از علم نظری و تئوری باارزش تر است( هر تحلیل صحیحی پیرامون همین جمله ،مشمول نمره کامل 1
خواهد بود)

20

21

الف)خدمت کردن و کمک به هم نوعان
ب) پرحرف بودن

2

1

1

الف) کودکان فلسطینی
ب) ضعیف بود.
ج) کمان آماده تیراندازی
د) عشق به وطن

22

نشناختن اولیای خدا و عدم آگاهی از انسان های کامل و قضاوت آن ها از روی ظاهرشان

0/5

23

جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود و مانند آن ها حیوانات را از پهلو می کشید.

0/5

خلقت و رنگارنگی و زیبایی گل ها از خداوند است و انعکاس وجود اوست.

0/5

24

موفق باشید

20

