جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

مقطع و رشته :دهم ریاضی و تجربی

تاریخ امتحان1316/80/80 :

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ردیف

نام دبير :اعظم سمساریان

ساعت امتحان 0 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 95 -96

سؤاالت

مدت امتحان  98 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :فارسی

قلمرو زبانی 7( :نمره)
 -1معنی واژگان مشخص شده را بنویسید :

1

الف -زهی گویا ز تو کام و زبانم  (........زهی )
ب -مکاری از ما سی دینار مغربی میخواست (مکاری)
ج -کم کسی زابدال حق آگاه شد  ( .ابدال)
ه -از میان مه غلیظی که به آن سرخی مخوفی می بخشید می گذشت(.مخوف)
 -2نادرستی های امالئی را بیابید و اصالح کنید .

سفاحت ونادانی – طرار – آشکار و حویدا – نطق مرغ – صاحب دلق -وغب حیوان – بحران بلوغ – یال و غارب -سرعیان

2

 -3ساختمان واژگان زیر را از نظر ساده  /مشتق /مرکب یا مشتق مرکب بودن بررسی کنید .
الف

الف – سپاس گزاری

ج -غریب نواز

ب -والیت

د -اندوه گین

1

 -4نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید .
الف -ناگهان جوانی را دید که بر خاک افتاده است ( .ناگهان)
ب -شبانگاه چوپان به خانه بازآمد  (.خانه)

2

ج -اهل خانه شاد گشتند ( .شاد)
ه -فردای آن روز جشنی برپا کردند ( .جشنی)
 -5برای واژه زیر یک مترادف و یک هم خانواده بنویسید.

عادل :

مترادف

هم خانواده

5.0

-6در بین کلمات زیر چه روابط معنایی وجود دارد ؟

بلبل – گل – پروانه -گلستان

5.0

قلمرو ادبی  5 ( :نمره)
الف -درعبارت های زیر حس آمیزی و تشبیه را بیابید.
ب

 .1انشایی می ساخت وبا صدایی گرم اجرا می کرد.
 .2از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.

1

ب -مفهوم کنایه های زیر را بنویسید .
 – 1احساس کرد که از خستگی به جان آمده است.

5.5

 – 2ستاره ها یک به یک جان می باختند.
ج -جناس تام را در بیت زیر بیابید و توضیح دهید .

پیش آن ریگ آبدار نهاد

حالی آن لعل آبدار گشاد

1

د -این آثار ازکیست؟
5.5

 -1روایت فتح

 -2بینوایان

خ -حفظ شعر :
............................. - 1

گویا عزای اشرف اوالد آدم است.

 - 2من آزاده از خاک آزادگانم

2

..................................

 – 3گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز .............................
................................ - 4

با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها

قلمرو فکری  8 ( :نمره)
عبارات و اشعار زیررا به نثر روان بازگردانی کنید .
 -1یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی که " جهان تیره شد پیش آن نامدار"
 -2برآشفت سهراب و شد چون پلنگ  /چوبدخواه او چاره گر بد بجنگ

1

 -3تو قلب سپه را به آیین بدار /من اکنون پیاده کنم کارزار

1

 -4و هرشادی که بازگشت آن به غم است آن را شادی مشمر و به وقت نومیدی امیدوارتر باش.
ج

1

1
1

 -5چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هردستی نشاید داد دست.
 -6اسب از پهلو اسبی خودرا به کمال نشان می داد.
 -7چو نازش به اسب گران مایه دید  /کمان را به زه کرد و اندر کشید.
 -8مفهوم عبارت زیررا بنویسید .

1
1

5.5

اکنون مردم – که مانند رودی بودند به مانند دریای خروشانی شدند وتمام وجود مرا خشم فرا گرفته است .
 -9ضرب المثل زیر مردم را از چه کاری بر حذر می دارد؟

5.5

گندم نمای جوفروش مباش.

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

نام درس :فارسي

نام دبیر :اعظم سمساریان

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

ردیف

کلید

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان96/80/80:

ساعت امتحان 0 :صبح /عصر
مدت امتحان 98 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 95-96

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

محل مهر یا امضاء مدیر

قلمرو زبانی
سوال (: )1الف -آفرین – خوشا -مرحبا

ب -کسی که اسب وشتر واالغ کرایه می دهد.

ج -مردان کامل – دوستان خدا

ه -ترسناک

سوال (: )2سفاهت و نادانی -آشکار وهویدا -وقب حیوان -صرعیان
الف

سوال (: )3الف -مشتق مرکب

ب -ساده

سوال ( : )4الف -قید
سوال (: )5مترادف  :دادگر

ب -متمم

ج -مرکب

د -مشتق

ج -مسند

ه -مفعول

هم خانواده :عدالت -معدل -اعتدال

سوال ( : )6تناسب
قلمرو ادبی :
سوال الف :صدای گرم ( حس آمیزی)

 -2به دیوانگان ماننده بودیم( تشبیه)

سوال ب

:کنایه از خسته شدن

سوال ج

:آبدار درمصرع اول و دوم جناس تام

 -2کنایه از محوشدن-ناپدید شدن -ترسیدن

لعل آبدار درمصراع اول جواهردرخشان
ب

ریگ آبدار درمصراع دوم شر که با خود آب داشت
سوال د  -1 :شهید آوینی

 -2ویکتورهوگو

خ -حفظ شعر
 -1جن وملک بر آدمیان نوحه می کنند ..................
.......................... -3گفتا ز خوب رویان این کار کمترآید.

........................ -2گل صبر می پرورد دامن من
........................ -4با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها

قلمرو فکری :
ازسوال  1تا 7
معنی عبارات و اشعار با توجه به معنا و مفاهیم کار شده درکالس منظور می گردد.
پ

سوال 8
اتحاد و یکپارچگی مردم
سوال 9
پرهیز از نفاق و دورویی

