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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 10 امتحان :ساعت 

 قیقهد 60 وقت امتحان :

 17/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 3 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 زبانی یقلمرو
 .را بنویسید شدهمشخص هایواژهمعنای  (1

 .قدم در کشد ورطهخواست کزان  الف(
 .از ما سی دینار مغربی میخواست مکاریو  ب(
 .یکی عاجز حازمسه ماهی بود دو  ج(
 .مه استکه در چشم یک مجس   ایطمأنینه د(

 د.نویسیرا ب هاآننادرست را بیابید و درست  هایواژهدر گروه کلمات زیر  (2
 

 یال و غارب -وقب و گودی چشم  -فراق و آسایش  -خذالن و خاری  -ن به صخره گرفت -نور و فروغ 

 ویرانه و بیقوله -دالک و قیم  - نیازبیمستغنی و  -بهایم و چارپایان 
 

 .زیر یک گروه اسمی بنویسید الگوهایبرای  (3
 الیهمضافهسته صفت  الف(
 الیهمضاف الیهمضافهسته  ب(

 نقش ضمیر را مشخص کنید. (4
 که دوستان اگرم دل دهند جان ندهند  /   الف( چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست 

 به یادگار نسیم صبا نگه دارد   /  ت کجاست تا حافظ ( غبار راهگذرب 

 انواع حذف را با ذکر مثال توضیح دهید. (5
 
 

 .ظی را مشخص کنیددو تلف   ۀدر بیت زیر واژ (6
 حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست  /  که آشنا سخن آشنا نگه دارد
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 ؟مضارع التزامی فعل "دیده باشی" چیست (7
 

 قلمروی ادبی
 .ابیات زیر را کامل کنید (8

 ............................................................................. / ...........................الف( تا عهد تو......

 ......................................که لسان غیب........ ........ /................................................... ب(

 .نام صاحب اثر را بنویسید (9
 :زدهشتاب یارزیاب ب(      اتاق آبی: الف(

 :نامهقابوس د(     :وحیدالت   اسرار ج(

 سجع را با ذکر یک مثال توضیح دهید. (10
 
 

 مشخص کنید.برای هر بیت یا عبارت دو آرایه  (11
 زد علم را  /   ندید اندر جهان تاراج غم را چو سرو از راستی بر الف(

 گوش ماند سخنیشیرینلیک چنان خیره و خاموش ماند  /   کز همه  ب(

 پیش دیوار آنچه گویی هوش دار  /  تا نباشد در پس دیوار گوش ج(

 اوت رهبر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد  /  گفتا اگر بدانی هم د(

 فکری یقلمرو
 به فارسی روان معنی کنید. (12

 (75/0من اطالع یابد قیاس کند مرا اهلیت چیست.) ۀچون بر رقع الف(

 ( 75/0دق نیاکان هنرور خود بود)اف صل  خ   ب(

 (75/0برابر نیاید ) دانغیبتا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند  ج(

 (75/0به دو دست دعا نگه دارد ) اتفرشتهعاش چنان کن که گر بلغزد پای /  دال م د(
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  (1دیده سیه کرده شده زهره در )  /فلک کرده کر   برآوردهنعره  ه(

 

 چیست؟ شدهمشخص هایقسمتزیر مقصود از  هایعبارتدر  (13

 /   این گرگی شبان شما نیز بگذرد  چوپان گرگ طبعسپرده به  رمهای تو  الف(

 همسری/  کیست کند با چو منی   نیلوفری   ۀپرددر بن این  ب(
 

 .مفهوم کلی عبارات زیر را بنویسید (14
 مباش جوفروشگندم نمای  الف(

 افتدمیچنان تناوری و بلند که به هنگام تماشا کاله از سر کودک عقل  ب(

 پیرمرد چشم ما بود ج(

 بیرنگ اسب حرفی به کارش بوددر  د(
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