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 فارسی دهم تجربی ریاضی انسانیفصل دوم 

تشریحی

با توجه به متن درس پاسداري از حقیقت، شاعر چه نوع مرگی را غبطۀ زندگانی می داند؟ - 1

در متن درس، «عقل» با چه ویژگی هایی وصف شده  است؟ چرا؟ - 2

دو نمونه از کاربرد «تشخیص» در متن مشّخص کنید. - 3

سرودة زیر یادآور کدام بیت درس است؟  - 4
بر قصر ستمکاران، گویی چه رسد خذالن   ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما  

در شعر «بیداد ظالمان» پنج واژة مهم امالیی بیابید و بنویسید. - 5

براي نمودار زیر گروه اسمی مناسب بسازید:  - 6
اسم         +      مضاف الیه  +   مضاف الیه 

.....................  +  .....................  +  .................

مقصود شاعر از «گرگِی شبان» و «چوپان گرگ طبع» و «رمه» در بیت زیر، چیست؟  - 7
 این گرگِی شبان شما نیز بگذرد  اي تو رمه سپرده به چوپاِن گرگ طبع      

هریک از موارد زیر با کدام قسمت از شعر «پاسداري از حقیقت» ارتباط معنایی دارد؟  - 8
«َشَرُف الَمکان بالَمکین»: ارزش مکان به کسی است که در آن قرار گرفته است. 

«َو بََذَل ُمَهَجتُه فیَک لَِیسَتنِقَذ ِعباَدَك َعِن الضَّاللۀ و خیَرِة الِجهالۀ»

در کدام بخش از متن درس «حسن تعلیل» به کار رفته است؟ با ذکر دلیل. - 9

شعر سپید، گونه اي از شعر معاصر است که آهنگ دارد؛ اما وزن عروضی ندارد و جاي قافیه ها در آن مشّخص نیست.  - 10
شعر «پاسداري از حقیقت» را از این دید بررسی کنید.

از متن درس براي هریک از نمودارهاي زیر دو گروه اسمی بیابید و در نمودار قرار دهید. - 11

مترادف و متضاد واژة «رفیع» را از متن درس بیابید. - 12

اجزاي جمله ي زیر را مطابق نمودار مشّخص کنید.  - 13
وسعت تو را چگونه در سخن تنگمایه بگنجانم؟ 

جملھ

( ) فعل ←

( ) متّمم ←

( ) مفعول ←

( ) نھاد ←
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⎪⎪⎪⎪⎪
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درباره معنا و کاربرد واژه  «نیست» در مصراع زیر توضیح دهید.   - 14
هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست.

از متن درس براي حدیث و آیۀ زیر نمونه بیتی مرتبط بیایید و بنویسید.  - 15
الّدهُر َیوماِن یوٌم لََک و َیوٌم َعَلیَک. 

ُکلُّ نَْفٍس ذائقُۀ الَْمْوِت.

با توجه به توضیح زیر، معنی و مفهوم بیت اّول درس را به نثر روان بنویسد.  - 16
«سیف الّدین محّمد َفرغانی، در سدة هفتم هجري، هنگامی که شهرهاي بزرگ و آباد ایران، در آتش بیداد مغوالن می سوخت، این شعر را سرود. سیف در

این سروده، از رفتار ظالمانۀ فرمانروایان و تاخت وتاز سپاه مغول، با بیان کوبنده اي انتقاد می کند.»

در بیت پنجم درس «بیداد ظالمان» استعاره ها را مشخص کنید و مفهوم هریک را بنویسید. - 17

در بیت زیر کنایه ها را بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.  - 18
تا سختی کمان شما نیز بگذرد»   «بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم  
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قافیه و ردیف را در بیت نخست سرودة «بیداد ظالمان» مشخص کنید. - 19

براي هر واژة مشخص شده، یک مترادف از متن درس «بیداد ظالمان» بیابید.  - 20
هرکه گیرد عنان مرکبش، آز (ناصرخسرو)  بر در بخت بد فرود آید  

باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو (ابن یمین)  هّمت بلنددار که نزد خدا و خلق  
تفاوت معنایی فعل «ُکشت» را در ابیات زیر توضیح دهید.  - 21

گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید«گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت  
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد» بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

در هر بیت، یک غلط امالیی وجود دارد؛ آن را پیدا و اصالح کنید.  - 22
 الف) وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب 

ب) در مملکت چو قّرش شیران گذشت و رفت 
پ) اي مفتخر به تالع مسعود خویشتن 

ت) بر تیر جورتان ز تهمل سپر کنیم

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد 
این عوعو سگان شما نیز بگذرد 

تأثیر اختران شما نیز بگذرد 
تا سختی کمان شما نیز بگذرد

هر واژه استعاره از چیست؟  - 23
 الف) زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت 

ب) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
 ناچار کاروان شما نیز بگذرد 

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

معنی بیت هاي زیر را بنویسید.  - 24
 الف) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب 

ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 
پ) اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن 

ت) بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد 
بر حلق و دهان شما نیز بگذرد 

تأثیر اختران شما نیز بگذرد 
تا سختی کمان شما نیز بگذرد

هر یک از واژه هاي ستون «الف» را به معنی آن در ستون «ب» وصل کنید.  - 25
 الف 

بوم  

محنت 

مالل  

اشرف 

پرورده  

 ب 

 سختی 

 اندوه 

 گرانمایه تر    

 تربیت یافته 

 جغد  

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

در کدام بند شعر به مفهوم عبارت مشهور «شرف المکان بالمکین» اشاره شده است؟  - 26
در حضیض هم می توان عزیز بودالف. هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم  

هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کردب. شمشیري که بر گلوي تو آمد  

با توجه به سرودة زیر: - 27
که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا راچه زنم چو ناي هر دم، ز نواي شوق او دم  

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  
 الف. شاعر با استفاده از چه آرایه اي این شعر را زیبا تر کرده است؟ 

ب. منظور از «لسان غیب» کیست؟
ادامۀ شعر را تا بیت دوم بنویسید.  - 28

 .....................................علی اي هماي رحمت، تو چه آیتی خدا را!  
 .....................................   ..................................... 

مجاز ها را در نمونه هاي زیر پیدا کنید و مفهوم هر یک را بنویسید.  - 29
الف. هم مرگ، بر جهان شما نیز بگذرد 

ب. بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت
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نوع «و» و کاربرد آن را در بیت هاي زیر مشّخص کنید.  - 30
این عوعو سگان شما نیز بگذرد   الف. در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت  

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد    ب. آِب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 
در سرودة «تو تنها تر از شجاعت / در گوشۀ روشن وجدان تاریخ ایستاده اي / به پاسداري از حقیقت / و صداقت / شیرین ترین لبخند / بر لبان ارادة - 31

توست / چنان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودك عقل می افتد.» 
الف. آرایۀ «حس آمیزي» در کدام قسمت دیده می شود؟ 

ب. نوع ترکیب هاي «گوشۀ روشن، لبان اراده، شیرین ترین لبخند» را بنویسید. 
پ. مفهوم کنایی آخرین جمله را بنویسید. 

ت. مفهوم کلی سروده را بنویسید.

نمودار هر یک از گروه هاي اسمی زیر را رسم کنید و نام اجزاي هر یک را بنویسید.  - 32
غطبۀ بزرگ زندگانی - لبان ارادة تو - سر کودك عقل

معادل معنایی واژگان زیر را در عبارت ها پیدا کنید.  - 33
«جاي پست در زمین یا پایین کوه - رشک بردن - آبرو - سپیدة صبح» 

الف. شفق، آینه دار نجابتت 
و فلق، محرابی 

که تو در آن
نماز صبح شهادت گزارده اي. 

در حضیض هم می توان عزیز بود. ب. هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم  
 پ. خون تو شرف را سرخگون کرده است. 
ت. مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت 

و آن را بی قدر کرد 
که مردنی چنان، غبطۀ بزرگ زندگانی شد

مقصود از «رمه» و «شبان» در بیت زیر چیست؟  - 34
 این گرگی شبان شما نیز بگذرد  اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  

ابیات زیر را تکمیل کنید.  - 35
  .......................................................... الف) گر در طلبت رنجی ما را برسد شایــد  

  .......................................................... ب) دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین  
  چو علی که می تواند که به سر برد وفا راج) ..............................................................  

در شعر و عبارت زیر آرایۀ «تشبیه» و «استعاره» را مشخص کنید.  - 36
 ناچار کاروان شما نیز بگذرد الف) زین کاروان سراي بسی کاروان گذشت 

 ب) مثل قرآن مثل آب است روان
آرایۀ ادبی در بند زیر را بنویسید.  - 37

درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کرده اند، شفق آیینه دار نجابتت.
بیت هاي زیر را به نثر روان برگردانید. - 38

هم رونق زمان شما نیز بگذرد.

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا ُکند خراب  

 بادي که در زمانه بسی شمع ها بُکشت

تأثیر اختران شما نیز بگذرد   اي مفتخر به طالِع مسعود خویشتن  
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تا سختی کمان شما نیز بگذرد  

هر واژه استعاره از چیست؟  - 39
 الف) در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت 

ب) بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت
 این عوعو سگان شما نیز بگذرد  

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

در بیت هاي زیر، استعاره ها را پیدا کنید.  - 40
 الف) صدف وار گوهرشناسان راز 

ب) به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم 
پ) چون بگویی، بفشانی ُگهر از حّقۀ لعل

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز 
بده ز لعل شکر بار قند و بستان ُدر 

چون بخندي، بنمایی ز شکر مروارید

در بیت هاي زیر استعاره ها را پیدا کنید.  - 41
 الف) به خنده از لب خود پر شکر کنی دامن 

ب) به خنده اي بت بادام چشم شیرین لب 
پ) دال، تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

مرا چو چشم در اندازد از گریبان، ُدر 
شکر بریز از ان پستۀ دهان که تور است 

یکی زین چاه ظلمانی، برون شو تا جهان بینی
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بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنم  

اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

ث)

ج)




