


 فارسی دهم  تجربی ریاضی انسانی  فصل اول 

تشریحی

در متن درس «از آموختن ننگ مدار» سه گروه کلمۀ متضاد بیابید. - 1

هریک از واژه هاي ستون «الف» را به معنی آن در ستون «ب» وصل کنید.  - 2
 الف 

فضل  

معرکه  

سهمگین  

ورطه 

کام  

ب 

 سقف دهان 

 زمین پست 

 بخشش 

 ترس آور 

 میدان جنگ

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

امالي درست را با توّجه به معنی انتخاب کنید.  - 3

- غرابت   - قرابت     الف) نزدیکی  

- اوان   - عوان         ب) هنگام        

- غالب   - قالب         پ) پیروز        

- رثا  - رسا         ت) گیرا            

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

در هر بیت، یک غلط امالیی وجود دارد؛ آن را پیدا و اصالح کنید.  - 4
الف) قطرة باران که درافتد به خاك/ زو بدمد بس ُگحر تابناك( .................. ) 

ب) ابر ز من هامل سرمایه شد/ باغ ز من صاحب پیرایه شد( .................. ) 
پ) زین نمط آن مست شده از غرور/ رفت و ز مبدع چو کمی گشت دور( .................. )

ت) نعره برآورده، فلک کرده کر/ دیده سیه کرده، شده زحره در( .................. ) 
ث) چشمه کوچک چو به آن جا رسید/ وان همه حنگامه دریا بدید (.................) 

ج) خاست کزان ورطه قدم درکشد/ خویشتن از حادثه برتر کشد( .................. )

با نوّجه با معنی، شکل درست هر واژه را انتخاب کنید.  - 5

الف) آفرین:  – زحی     – زهی  

پ) شلوغی:  – غلغله    – قلقله  

ث) روش:  – نمت      – نمط  

ب) ایمان:  – یغین    – یقین  

ت) دریا:  – بحر     – بهر  

ج) مهلکه:  – ورطه     – ورته  

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

1◯2◯

در میان واژه هاي زیر، پنج غلط امالیی وجود دارد؛ آن ها را پیدا کنید و درسِت هر یک را در جاهاي خالی بنویسید.  - 6
«عجایب نقش ها – فروق روي – رزاق و روزي دهنده – چهره و رخصار – غلقله زن – ُگهر تابناك – رنگ و برازندگی – بهر خروشنده – غرور و تکبّر – ورته

و زمین پست» 

..................  -         ..................  -          ..................  -          ..................  -          ..................  -  12345

معنی واژه هاي مشّخص شده را بنویسید.  - 7
الف) زهی گویا ز تو کام و زبانم/ تویی هم آشکارا هم نهانم ( .................. ) 

ب) گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله زن، چهره نما، تیزپا( .................. ) 
پ) چون بگشایم ز سر مو، شکن/ ماه ببیند رخ خود را به من( .................. ) 

ت) لیک چنان خیره و خاموش ماند/ کز همه شیرین سخنی، گوش ماند( .................. )
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  ادبیات تعلیمی



معنی واژه هاي زیر را بنویسید.  - 8
 الف) افالك: 

پ) رّزاق: 
ث) تیزپا: 

چ) یله

ب) گلبن 
ت) فروغ 

ج) نمط:    
ح) هنگامه

در شعر زیر مجاز را مشخص کنید.  - 9
  زو بدمد بس گهر تابناكقطرة باران که در افتد به خاك   

نقش کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده در بیت زیر بنویسید.  - 10
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا            غلغله زن چهره نما نیزپا

در این بیت، کدام گروه اسمی، در جایگاه مفعول قرار دارد؟ - 11
 وان همه هنگامۀ دریا بدید چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

بیت زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزاي اصلی آن را مشّخص نمایید. - 12
غلغله زن، چهره نما، تیز پا گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  

هر یک از َمثل هاي زیر، آدمی را از چه کاري بر حذر می دارد؟  - 13
- گندم نماي جو فروش مباش. 

- زهر به گمان خوردن از نادانی بود.

معناي واژه هاي مشّخص شده را بنویسید.  - 14
کتابی که در او داِد سخن آرایی توان داد (سعدالّدین وراوینی) 

عشق، شوري در نهاِد ما نهاد (فخرالّدین عراقی)

مفهوم عبارت «گندم نماي جوفروش مباش» را بنویسید. - 15

براساس حکایت «از آموختن ننگ مدار»، نویسنده، چه کاري را کودکانه می شمارد؟ - 16

بهره گیري از «َمَثل» چه تأثیري در سخن دارد؟ - 17

مفهوم کنایه ي مشّخص شده را بنویسید.  - 18
از خجلی سر به گریبان برددر بر من ره چو به پایان برد  

معناي بیت زیر را به نثر روان بنویسید.  - 19
دیده سیه کرده، شده َزهره در  نعره برآورده، فلک کرده کر  

با توّجه به شعر نیما «چشمه» نماد چه کسانی است؟ - 20

هر یک از بیت هاي زیر را از نظر آرایه هاي ادبی بررسی کنید.  - 21

 چون بگشایم ز سر مو، شکن 

 گه به دهان بر زده کف چون صدف 

 ماه ببیند رخ خود را به من 
گاه چو تیري که رود بر هدف 

∙

∙

حدیث «حاسبوا قبَل اَن ُتحاسبوا» با کدام عبارت درس قرابت معنایی دارد؟ - 22

براي مفهوم بیت زیر عبارتی از متن درس بیابید. - 23
زود آیند و زود می گذرند»«شاد و بی غم بزي که شادي و غم  

در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی هاي اخالقی تأکید می کند؟  - 24
«اثر غم و شادي پیش مردمان بر خود پیدا مکن»

دو عبارت کنایی از متن درس «از آموختن ننگ مدار» بیابید و بنویسید. - 25
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جدول زیر را کامل نمایید.  - 26

مضارع اخباري ساخت منفی امر فعل 
 ..................   ..................   ..................  شنیده بودي 
 ..................   ..................   ..................  داري می روي
 ..................   ..................   ..................  خواهید پرسید 

در کدام جملۀ متن درس «از آموختن ننگ مدار» حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخص کنید. - 27

نقش دستوري واژه هاي خواسته شده را بنویسید.  - 28
 الف) فروغ رویت اندازي سوي خاك 

ب) گل از شوق تو خندان در بهار است 
پ) گه به دهان بر، زده کف چون صدف 

ت) دید یکی بحر خروشنده اي

عجایب نقش ها سازي سوي خاك 
ز آنش رنگ هاي بی شمار است. 

گاه چو تیري که رود بر هدف 
سهمگنی، نادره جوشنده اي

آرایۀ ادبی «مجاز» را در بیت هاي زیر مشّخص کنید.  - 29
 الف) برآشفت عابد که خاموش باش 

ب) عالمی را کشت و دست و تیغ او رنگین نشد 
پ) چو آشامیدم این پیمانه را پاك 

ت) محتاج قّصه گرت قصد خون ماست

تو مرد زبان نیستی، گوش باش
تیزي شمشیر، پاك از خون کند شمشیر را 

در افتادم ز مستی بر سر خاك 
چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است؟

مفهوم عبارت هاي مشّخص شده را بنویسید.  - 30
«نعره برآورده، فلک کرده کر/ دیده سیه کرده، شده َزهره در»

آرایۀ ادبی «حس آمیزي» را در بیت هاي زیر مشّخص کنید.  - 31
الف) ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم لیک 

ب) هر خسی از رنگ گفتاري بدین ره ِکی رسد؟ 
پ) به زبان چرب اي جان، بنواز جاِن ما را 

ت) بوي دهن تو از چمن می شنوم

 تلخی که از زبان تو آید، شنیدنی است 
درد باید پرده سوز و مرد باید گام زن 

به سالم خشک، خوش کن دل ناتوان ما را 
رنگ تو ز الله و سمن می شنوم

آرایه هاي ادبی «حس آمیزي» و «مجاز» را در بیت زیر مشّخص کنید.  - 32
 کز همه شیرین سخنی، گوش ماند»«لیک چنان خیره و خاموش ماند  

حس آمیزي:        مجاز:

معنی عبارت هاي زیر را بنویسید.  - 33
الف) اندر همه کاري داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد. 

ب) بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردي که بزرگان به هر حّق و باطلی از جاي نشوند. 
پ) رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق شناس باش؛ خاّصه قرابت خویش را  

ت) اگر از بیگانه نا ایمن شوي، زود به مقدار نا ایمنی، خویش را از وي ایمن گردان و از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.

در عبارت زیر، سه جفت واژة متضاد پیدا کنید.  - 34
«به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعل کودکان باشد. بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردي، که بزرگان به حق

و باطلی از جاي نشوند.» 

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

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

≠≠

≠
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«مجاز» را در بیت هاي زیر مشّخص کنید.  - 35
الف) سراسر همه دشت بریان شدند 

ب) سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 
پ) خنک آن دم که بگویی که بیا عاشق مسکین

ت) اگر به زلف دراز دو دست ما نرسد

بر آن چهر خندانش گریان شدند 
چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی 

که تو آشفتۀ مایی، سر اغیار نداري 
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

از هر بیت، آرایۀ ادبی خواسته شده را پیدا کنید.  - 36
 ماه ببیند رخ خود را به منالف) چون بگشایم ز سِر مو شکن

جان بخشی: 
 داده تنش بر تن ساحل، یله ب) راست به مانند یکی زلزله

تشبیه:

از هر بیت، آرایۀ ادبی خواسته شده را پیدا کنید.  - 37
 از آنش رنگ هاي بی شمار است الف) گل از شوق تو خندان در بهار است

تشخیص: 
 گاه چو تیري که رود بر هدفب) گه به دهان بر زده چون کف چون صدف

تشبیه:

داستان «دیوار» را از نظر «زاویۀ دید» بررسی کنید. - 38

نوع حذف را در عبارت هاي زیر مشخص کنید:  - 39
الف. هر نفسی که فرو می رود ُمّمد حیات است و چون بر می آید مفّرح ذات 

ب. جزي مشک بهتر که یک نوده ِگل 
پ. ملک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع 

ت. صلح به که جنگ

گویندة عبارت «تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هواي نفس و شیطان غافل نباشیم» چه عاملی را مانع از ورود انسان به بهشت می داند؟ - 40

در بیت «در بن این پردة نیلوفري / کیست کند با چو منی همسري؟» منظور از «پردة نیلوفري» چیست؟ - 41

مفهوم عبارت «هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید» چیست؟ - 42

مفهوم کنایی «گندم نماي جو فروش» را بنویسید. - 43

مفهوم عبارت زیر را بنویسید.  - 44
اثر غم و شادي پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.

نادرستی هاي امالیی را در عبارات و شعر زیر بیابید و صحیح آنها را بنویسید.  - 45
الف) برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدومیل و عنایت دیدند آهنگ کید و مکر و اداوت کردند. 

ب) صاد از کار بازماند دستش را پائین بُرد و مردد مانده بود صورت از او چیزي می طلبید تمامت خود می خاست. 
ج) ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد چنان که در کرامت و فراق به پارس رسیدیم. 

د) آه اي مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگی را به ُصخره گرفت و آن را بی قرار کرد. 
هـ) اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مصتغنی است. 

خویشتن از حادثه برتر کشد  خ) خواست کز آن ورته قدم درکشد  
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در هر بیت، شاعر مورد خواسته شده را با چه تعبیري بیان کرده است؟  - 46
 حقیقت پرده برداري ز رخسار الف) چو در وقت بهار آیی پدیدار

زیبایی فصل بهار: 
 از آنش رنگ هاي بی شمار است ب) گل از شوق تو خندان در بهار است

شکوفایی گل ها در بهار:

معنی بیت هاي زیر را بنویسید.  - 47
 الف) گفت در این معرکه، یکتا منم 

ب) قطرة باران که درافتد به خاك 
پ) نعره برآورده، فلک کرده کر 

ت) لیک چنان خیره و خاموش ماند

تاج سر گلبن و صحرا منم 
زو بدمد بس ُگهر تابناك 

دیده سیه کرده، شده َزهره در 
کز همه شیرین سخنی، گوش ماند

معنی بیت هاي زیر را بنویسید.  - 48
 الف) به نام کردگار هفت افالك 
ب) چو در وقت بهار آیی پدیدار 

پ) فروغ رویت اندازي سوي خاك 
ت) هر آن وصفی که گویم بیش از آنی

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك 
حقیقت پرده برداري ز رخسار 

عجایب نقش ها سازي سوي خاك 
یقین دانم که بی شک، جان جانی

مفهوم عبارت «به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار» را بنویسید. - 49

در هر بیت، منظور از واژة خواسته شده را بنویسید.  - 50
 الف) ابر، ز من، حامل سرمایه شد 

ب) در بن این پردة نیلوفري
 باغ، ز من، صاحب پیرایه شد 

کیست کند با چو منی همسري؟
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