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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس                   

بارم
 

 نمره( 6را به نثر امروزی بازگردانید. )الف: ابیات و عبارات زیر 
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 تجلّی هستی است جان کندن من          ام آرمانم شهادت                           من ایرانی

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

 تکریم و خواهش                  بتازد به نیرنگ تو توسن مننه تسلیم و سازش، نه 

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

 ون بود لعل                             خروشان دل خاک در زیر نعلتیغ و ساعد ز خهمه 

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

 سزد گربداری سرش در کنار                                   زمانی بر آسایی از کار زار

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

 چنان ننگش آمد ز کار هجیر                                   که شد الله رنگش به کردار قیر

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

 که هم رزم جستی هم افسون و رنگ                       نیامد ز کار تو بر دوده ننگ

................................................................................................................................................................................................. 
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 نمره( 2ب: معنی لغات )
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 است. «خور»گِل و الیی که حاصل جزر و مد آب 

 هرگز ننوشم. وحیدتجام  جز از

 آبنوسزمین آهنین شد سپهر 

 اژدها را سپرد. عنانسپهبد 
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 آرایه ادبی به طور دقیق مشخص کنید. 2از ابیات زیر ج: در هر یک 
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 همه تیغ و گرز و کمند آورید                           به ایرانیان، تنگ و بند آورید

 شیر                             کمر بر میان بادپایی به زیرفرود آمد از دژ به کردار 

1 
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 نمره( 5) درک مطلبد: 

 در عبارت زیر منظور از قسمت مشخص شده چیست؟ 13

اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است معنای آن که در نماز پیشانی بر  ها چه اُنسی با خاک گرفته آن» 

 «  تا با خاک اُنس نگیری راهی به مراتب قُرب نداری.گذاری، همین است و  خاک می

1 

 چیست؟ پیام بیت زیر  14

 مپندار این شعله افسرده گردد                           که بعد از من افروزد از مدفن من
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2از1یصفحه

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

 دهم ریاضی و تجربی و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوریاسالمیایران

 آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

 تهران12ادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطقه

 97-98سالتحصیلیدومامتحاناتمیانترمنوبت

                                                                                            

 1فارسینامدرس:

 اباذراحمدی :نامدبیر

 21/02/98:امتحان تاریخ

 /عصرصبح   7:30  :ساعتامتحان

 دقیقه60:امتحانمدت





نمره20جمعبارم:موفقباشید.
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت                              

بارم
 

 در بیت: تهمتن بر آشفت و با طوس گفت                                 که رُهّام را جام باده است جفت 15

 الف( منظور از تهمتن کیست؟

 را بنویسید؟مصراع دوم مفهوم کنایی ب( 

1 

 توانایی گُردآفرید اشاره دارد؟هر یک از ابیات زیر به کدام  16

 د مرغ را پیش تیرش گذرنببگشاد بر                               الف( کمان را به زه کرد و 

 گر بُد به جنگ ب( برآشفت سهراب و شد چون پلنگ                         چو بدخواه او چاره

1 

 دهید.بیت زیر خیلی مختصر توضیح  المثل درباره ضرب 17

 نباشی بس ایمن به بازوی خویش                                  خورد گاو نادان، ز پهلوی خویش
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 نمره( 3هـ : دستور )

 عبارت زیر جمله مرکب است یا خیر؟ دلیل خود را بنویسید. 18

 دهد که تک تیرانداز است. تفنگ دوربین دارش نشان می

1 

 بیابید و نقش آن ضمیر را بنویسید. جهش ضمیر را در بیت زیر 19

 جدا سازی ای خصم، سر از تن من           تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی                           

 

1 

 در بیت زیر کدام کلمه مُمال شده است؟ 21

 خضیب الله میان کشت بخندد همی ز دور                                چون پنجه عروس به حنّا شده
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 شود؟ در بیت زیر کدام ویژگی سبکی کهن دیده می 21

 به رستم بر، آنگه ببارید تیر                         تهمتن بدو گفت بر خیره خیر
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 و: شعر حفظی

 چهار بیت اول شعر دلیران و مردان ایران زمین را بنویسید. 22
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                 محلمهریاامضاءمدیر         راهنمایتصحیحردیف

 ی زنده شدنم است. من ایرانی هستم و آرزویم شهادت است و مرگ من نشانه 1

2 
نیستم و در مقابل من اهل تسلیم شدن به دشمن و سازگاری با دشمن و یا گرامی داشتن دشمن و خواهش کردن از او 

 مبارزه خواهم کرد.نیرنگ او 

 و زمین زیر سم اسب سواران به صدا درآمده بود. های مبارزان خونین شده بود بدن و سالح 3

 شایسته است که سرش را در آغوش بگیری و به این بهانه مدتی از جنگ با من آسوده باشی.  4

 چون قیر سیاه شد. هجیر بدش آمد که صورت سرخش همآن چنان از کار  5

 آبرویی نرسید. جنگیدن و هم مکر و فریب انجام دادی. از کار تو به خاندان بیهم  6

 ای از دریا خور: زمین پست، نشانه 7

 توحید: یکتاپرستی 8

 آبنوس: نام درختی با چوب مرغوب 9

 عنان: افسار، دهانه 11

 از سخت گرفتنبین تیغ و گُرز و کمند مراعات نظیر وجود دارد.   /    ننگ آوردن کنایه  11

 به کردار شیر تشبیه دارد.        /          بادپا کنایه از اسب 12

 رسد. تا انسان به تواضع نرسد به خداوند نمی 13

 وفاداری به حدی که پس از مرگ هم وفاداری باقی مانده باشد. 14

 گذرانی بودن ب( اهل خوش                 الف( رستم          15

 دقت در تیراندازی           ب( با تکنیک و مکار بودن در جنگالف(  16

17 
تر باشد، بیشتر در معرض کشته شدن است. )در واقع پهلوی درشت و گوشتی گاو  تر و گوشتی گاو هر چقدر که درشت

 شود.( باعث کشتنش می

 شود. معنای دو جمله با هم تکمیل میها به تنهایی معنای کاملی ندارند و  جمله مرکب است، زیرا هر کدام از جمله 18

 م: من را با تیر بزنی: مفعول 19

 خضیب 21

 دو حرف اضافه برای یک متمم 21

 رجوع شود به کتاب درسی 22

 آموزشوپرورششهرتهرانکلادارهی

 تهران12هادارهیآموزشوپرورششهرتهرانمنطق

 پسرانهواحدحافظدولتیغیردبیرستان

 97-98سال تحصیلی  دومترم نوبت  میانسؤاالت  کلید

 1فارسی نام درس: 

 احمدیاباذر نام دبیر: 

 02/1397/  21تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  7:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 


