
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه  

 کرد و اندر کشیدزه کمان را به  1

1.1 

 غرور از شده مست آن نمط زین 2

 آن کز خدای گیرد پشت مقبل 3

 خاستند برپای همه بود گرمابه مسلخ در هرکه 4

 بگذرد نیز شما شبان گرگی این 1

 پیش گردآفرید دمانبیامد  6

 .نادرستی های امالیی را بیابید و آنها را تصحیح کنید 

 1.1 شادی و محنت-آفت و راحت- یرتص صورت و -وسلت و فرقت-آرامش و تصلّا-صدق خلف-ایپاره پالس-یّمق و دلّاک 7

 های مشخص شده را بنویسید.نقش دستوری واژه 

 و پیر برنااز درد بودند  پر 8
2 

 نبرد ایرانبیامد که جوید ز  9

 در هر جمله چیست؟« فضل »  معنی واژة 

 .ادب و شعر از داشت فضل و بود اهل مردی 11
1 

 .شدناامید  نباید کردگار رحمت و فضل از 11

 معنای فعل در هر جمله چیست؟ 

 تیز رهام با خود و گبربشد  12
1 

 در دژ ببستند و غمگین شدند 13

14 
 زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید.در عبارت 

 بودیم ماننده دیوانگان به عاجزی و برهنگی از
2 

 2از  1صفحه ی 

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

  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1فارسی نام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 83مدت امتحان :

دهـم
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
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 .کنید مشخص را آمیزیحس زیر بیت در

 « ماند گوش سخنی شیرین همه کز                     ماند خاموش و خیره چنان لیک» 
1.1 

16 
 ها را بیابید.جناس زیر عبارت در

 کرد کریمی لئیمی ةمقابل در و کرد آشتی زشتی مقابلة در و کرد وفا جفا مقابلة در
1 

17 
 .دهید توضیح را آن و بیابید آرایه دو کمدستِ زیر بیت در

 « یله ساحل تن بر تنش داده       زلزله یکی مانند به راست» 
1 

18 
 .بیابید آرایه یک زیر بیت در

 « نادان و دانا هر خلّاق تویی     پنهان و پیدا هر رزاق تویی» 
1.1 

 .بیتها و عبارتهای زیر را به فارسی روان بازنویسی کنید 

 1 همسری؟ منی چو با کند کیست    نیلوفری پردة این بن در 19

 1 .دید بتوانی عیب بینیهمی ایشان هنر که همچنان تا نباش مولع ایشان به 21

 1 چیست. تاهلیّ مرا که کند قیاس یابد اطالع من رقعة بر چون تا 21

 1 دارد نگه دعا دست دو به اتفرشته    پای              بلغزد گر که کن چنان معاش دال 22

 1 دبگذر نیز شما کمان سختی تا                    کنیم سپر تحمّل ز جورتان ریت بر 23

 1.1 افتدمی لعق کودک سر از کاله/  تماشا هنگام به که/  بلند و تناوری چندان 24

 1.1 نیکورو از بار هزار بهتر نیکوخو 21

 1.1 هستند؟ کسانی چه « فروش جو نمایگندم»  از منظور 26

27 
 معناست؟ چه به زیر مصراع در « بودن سر بر تاج » کنایی عبارت

 « منم صحرا و گلبن سر تاج» 
1.1 

 مفهوم بیت و عبارت زیر را بنویسید. 

 هر که با پوالد بازو پنجه کرد                    ساعد مسکین خود را رنجه کرد  28
1 

 نگری.در آن چیزی که می نهای کاش عظمت در نگاه تو باشد  29

        موفق باشید 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 کمانچله  1

 روش، شیوه 2

 خوشبخت 3

 رختکن 4

 چوپان 5

 زنان، خشمگیننفس 6

 صورت -لتصو - اسّت 7

 پر: مسند / برنا: نهاد 8

 ایران: متمم /  نبرد: مفعول 9

 .برتری، بهره و نصیب 11

 بخشندگی 11

 رفت 12

 گشت 13

 ما: مشبه : ادات /مانند : مشبه / دیوانگان : وجه شبه / عاجزی و برهنگی 14

  سخنی شیرین 15

  آشتی زشتی/   وفا جفا 16

 تشبیه و تشخیص و مراعات نظیر 17

 
 سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 1 فارسينام درس: 

 نام دبیر: 

  تاریخ امتحان:

 ساعت امتحان:

 دقیقه 93مدت امتحان: 



 تضاد 18

 معنی بیت و نثر  19_25

 منافق 26

 مایه برتری 27

 جنگ با نیرومندان موجب سختی و شکست است  28

 بزرگی و عظمت در نوع نگاه ماست 29

 امضاء:      نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم : 


