به نام خدا

نام و نام خانوادگی :
تاریخ:
نام درس :ادبیات فارسی دهم ()1
پایه ی پایه تحصیلی :دهم انسانی
طراح سوال :سپهر کرمی

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

ردیف

سایت آموزشی قهار
www.Ghahar.com

درس 1 :و 2

بارم

سواالت
معانی بیت های زیر را بنویسید.
الهی فضل خود را یار ما کن

ز رحمت یک نظر در کار ما کن

چو در وقت بهار آیی پدیدار

حقیقت پرده برداری ز رخسار

در بن این پرده ی نیلوفری

کیست کند با چو منی همسری

نعره برآورده فلک کرده کر

دیده سیه کرده شده زهره در

در بیت زیر نهاد و مفعول را مشخص کنید.
ماه ببیند رخ خود را به من
چون بکشایم ز سر مو شکن
معانی لغات زیر را بنویسید.
ضمایم:
ورطه:
یله:
لیک:
محال:
هنگامه:
معانی نثر های زیر را بنویسید.
به هر نیک و بد زود شادان مشو

مولع:

حرمت:

بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی که بزرگان به هر حقو باطلی از جای
نشوند.

هر شادی که بازگشت آن به غم است آن را شادی مشمر.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.
که سر تاپای حافظ را چرا در
حافظ در بیت « از این شعر تر شیرین ز شاهنامه عجب دارم
زر نمی گیرد ».چند حس را در یک ترکیب به هم آمیخته است( .سراسری  81انسانی)
 -4پنج

 -3چهار
 -2سه
 -1دو
در کدام بیت آرایه ی حس آمیزی مشهود نیست.
شور کم کن کباب اگر داری
 -1تلخ منشین شــــــراب اگر داری
ثبت است بر جریده عالم دوام ما
 -2هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
سخن گفتنش با پسر نرم دید
 -3رخ شاه کــاووس پر شــــرم دید
تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است.
 -4ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم لیک
به از عمر هفتاد و هشتاد سال کدام واژه نقش
در بیت « دمی آب پس از بدسگال
مسندی دارد.
 -4آب خوردن
 -3دمی
 -2عمر
 -1به
واژه های چهارگانه ی زیر در کدام گزینه هم خانواده نیستند.
 -1قبول – اقبال – مقبول – تقبل
 -3الزام – الزم – ملزم – مستلزم

 -2حجاب – محجوب – حجب – حاجب
 -4تقرب – رقابت – مقرب – قریب

مفهوم کنایه های زیر را مشخص کنید.
و به هر نیک و بد زود شادان مشو که این فعال کودکان است
و اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد
آیا در بیت زیر مجاز وجود دارد آن را مشخص کنید.
به آشفت ایران و برخاست گرد چو آتش تیشه میزد کوه،می سفت

مضمون شعر جشمه از علی اسفندیاری (نیما یوشیج) چه بود؟
وازگانی که دارای غلط امالیی هستند را مشخص کنید و صحیح آن را بنویسید.
خوی و خسلت – مولع و حریص – مسخره گی – برازنده گی – ورته – غلغله

موفق باشید!

