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سؤاالت امتحاني درس دهم

11 معني1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..
فراغت: نوابغ:  چمیدن:  رزق: 

مشاعره: صالح:  قرائت:  پژوهش: 
21 متضاد1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

رام ≠ صحیح ≠  
31 مفرد1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

قطعات: افراد:   
41 نام1شاعر1يا1نويسندة1اين1آثار1را1بنويسيد..

افسانه: سبك شناسي:  
51 جمع1مكّسر1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

وصف: امر:  
61 مترادف1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

کوشا: نوید:  
71 واژه1هاي1هم1خانواده1را1جدا1كنيد1و1كنار1هم1بنويسيد..

ناظر، معتقد، نظیر، اعتقاد، عقیده،  نظر
81 درستي1يا1نادرستي1جمله1هاي1زير1را1مشّخص1كنيد..

درست    نادرست  الف. یكي از ویژگي هاي فعل زمان است.    
درست    نادرست  ب. فعل »مي نویسد« بر زمان آینده داللت دارد.    

91 جاهاي1خالي1را1با1عبارت1هاي1مناسب1كامل1كنيد..
میّسر است.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الف. تشخیص کلمات هم آوا در هنگام امال از راه مهارت شنیدن و .

. است.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب. یكي از راه هاي تشخیص شكل درست امالي کلمه ها، عالوه بر توّجه به معني، دّقت در .
101 از1تركيب1ستون1اّول1و1دوم،1واژه1هاي1تازه1اي1بسازيد1و1در1ستون1سوم1قرار1دهيد..

ستون سومستون دومستون اّول
داشتنتجربه
اندوزيدل
نوازره
گذروا

111 به1اين1پرسش1ها1پاسخ1كامل1دهيد..

الف. قافیه را با مثال توضیح دهید.
ب. ردیف را با مثال توضیح دهید.

پ. زمان هاي فعل به چند گروه تقسیم مي شوند؟
ت. قطعه به چه نوع شعري مي گویند؟ نمودار قافیه هاي قطعه را رسم کنید.

121 با1توّجه1به1معني1جمله،1واژة1درست1را1در1جاي1خالي1قرار1دهيد..

. روح مي شود. )فراغ، فراق( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الف. مطالعه سبب .
. است. )تحصین، تحسین( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب. سخت کوشي در رسیدن به هدف شايستة .

131 با1اين1تركيب1ها1جمله1هاي1زيبا1بنويسيد..

ب. فرزندان صالح: الف. تجربه اندوزي:  

كالس ادبّيات10درس
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141 قافيه1و1رديف1هاي1شعر1را1مشخص1كنيد..
سّر آن سرسبزي بستان شود الف. دانه ها چون در زمین، پنهان شود 

زود گردد با مراد خویش، جفت« ب. گفت پیغمبر: »هر آن کو ِسر نهفت 
151 امالي1كدام1واژه1با1توّجه1به1معناي1آن1درست1است؟.

الف. قراعت: خواندن 
ب. فراغت: آسایش 

پ. تحصین: تشویق  
ت. نوابق: تیزهوشان

161 زمان1كدام1فعل1نادرست1است؟.
الف. مي نوشتیم: حال 

ب. مي نویسم: حال 
پ. خواهیم گفت: آینده
ت. رفته بودیم: گذشته

171 كدام1گزينه1دربارة1قطعه1نادرست1است؟.
الف. به پند و اندرز و مسائل اخالقي و اجتماعي مي پردازد.

ب. مصراع هاي دوم همة بیت هاي آن  هم قافیه است.
پ. ردیف ندارد.

ت. در مصراع هاي نخست آن، قافیه اهمّیت ندارد.
181 در1متن1زير1چند1اشتباه1اماليي1وجود1دارد؟.

»ديوان1حافظ1را1به1خوبي1مي1خواند1و1از1آن1لّذت1مي1برد1و1معتقد1بود1كه1يك1ايراني1نبايد1قزل1حافظ1را1غلط1بخواند.1هر1وقت1از1خواندن1و1
پژوهش1فراقت1مي1يافت1به1باغباني1مي1پرداخت.1نيما1ناگهان1به1خود1آمد.1هنوز1گيج1و1قرق1در1زيبايي1شعر1است.1لرزشي1در1صداي1او1احساس1

مي1شود،1ولي1كم1كم1جاي1خود1را1به1شور1و1نشات1مي1دهد.«
ب. چهار الف. دو  

ت. هشت پ. شش  

پاسخ

چمیدن: نرم و آهسته و با ناز  رزق: خوراک و روزي، غذا   1 
راه رفتن. نوابغ: جمع نابغه، تیزهوشان 

پژوهش: تحقیق، جست و جو  فراغت: آسایش، آسودگي   
صالح: نیكوکار قرائت: خواندن 

مشاعره: مسابقة شعرخواني، از بر خواندن شعر در موضوع هایي مشّخص   
و یا خواندن بیت هایي که با حرفي معّین آغاز مي شود.

 ..............................................................................................................................................................
رام ≠ سرکش صحیح ≠ غلط   2 

 ..............................................................................................................................................................
قطعات: قطعه افراد: فرد   3 

 ..............................................................................................................................................................
افسانه: نیما یوشیج سبك شناسي: ملك الّشعراي بهار   4 

 ..............................................................................................................................................................
وصف: اوصاف امر: امور   5 

 ..............................................................................................................................................................
کوشا: تالش گر نوید: مژده   6 

 ..............................................................................................................................................................
نظیر، نظر، ناظر معتقد، اعتقاد، عقیده   7 

ب. نادرست الف. درست   8 
 ..............................................................................................................................................................

ب. رسم الخّط رایج زبان الف. معني جمله    9 
 ..............................................................................................................................................................

تجربه اندوزي، دل نواز، رهگذر، واداشتن  10 
 ..............................................................................................................................................................

الف. قافیه به کلمه هایي گفته مي شود که حرف آخر آن ها یكي است و   11 
وزن و هماهنگي یكساني دارند. اگر در شعر ردیف داشته باشیم، قافیه 
پیش از آن مي آید و در غیر این صورت در پایان مصراع ها ظاهر مي شود. 

حدیث زندگي مي باید آموخت تو را توش هنر مي باید اندوخت  
                                      قافیه                                        قافیه

ب.1ردیف به کلمه هایي گفته مي شود که به طور کاماًل یكسان در پایان   
مصراع ها تكرار مي شوند.

گورخانة راز تو چون دل  شود      آن مرادت زودتر حاصل شود1  
                                قافیه ردیف                          قافیه ردیف

پ.1فعل ها به سه زمان گذشته، حال و آینده تقسیم مي شوند. هر کدام   
با آن ها  آینده  این زمان ها تقسیم بندي هاي گوناگوني دارند، که در  از 

آشنا مي شوید. نمونه اي از زمان فعل ها:
خواندیم: زمان گذشته یا ماضي  
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سؤاالت امتحاني درس يازدهم

11 معني1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..
توصیه:  متواضع:   

مكث: خصلت:   
21 متضاد1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

منّظم ≠ مطّهر ≠  
31 كدام1يك1از1واژه1هاي1زير1جمع1و1كدام1يك1مفرد1است؟.

وظایف، صالح، پیمان ها، ضعفا  
41 واژه1هاي1زير1را1با1يكي1از1نشانه1هاي1»ان«1يا1»ها«1جمع1ببنديد..

توصیه: عابر:  
51 جمع1مكّسر1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

تكلیف: طرف:  
61 مترادف1اين1واژه1ها1را1بنويسيد..

معّین:
خیر:

71 براي1هركدام1از1اين1واژه1ها1دو1هم1خانواده1بنويسيد..
صالح: قطع:  

81 درستي1يا1نادرستي1جمله1هاي1زير1را1مشّخص1كنيد..
درست    نادرست  الف. یكي از ویژگي هاي فعل، شخص است.    
درست    نادرست  ب. کلمة »صالح« به معني ابزار جنگ است.       

91 جاهاي1خالي1را1با1عبارت1هاي1مناسب1كامل1كنيد..
. اشاره دارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الف. هرگاه شخص دیگري غیر از گوینده و شنونده کار را انجام دهد، فعل به .

. است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب. در امالي کلمات مرّکب نوشتن هر دو شكل )جدانویسي و سرهم نویسي( .

11درس

مي خوانیم: زمان حال یا مضارع  
خواهیم خواند: زمان آینده یا مستقبل  

ت. قطعه، شعري است که در آن به پند و اندرز، مسائل اخالقي و اجتماعي   
مي پردازند و مصراع هاي دوم همة بیت هاي آن هم قافیه هستند.

نمودار قافیه هاي قطعه این گونه است:  
****

 ..............................................................................................................................................................
ب. تحسین الف. فراغ   12 

 ..............................................................................................................................................................
الف. نوابغ روزگار از هر فرصتي براي تجربه اندوزي بهره  مي برند.  13 

ب. فرزندان صالح گل هایي از باغ بهشت هستند.  
 ..............................................................................................................................................................

ردیف: شود الف. قافیه هاي بیت: پنهان، بستان   14 
ردیف: ندارد. ب. قافیه هاي بیت: نهفت، جفت   

گزینه »ب«  15 
گزینه »الف«  قرائت: خواندن، گزینه »پ«  تحسین: تشویق،   

گزینه »ت«  نوابغ: تیزهوشان 
 ..............................................................................................................................................................

گزینه »الف«: »مي نوشتیم« گذشته است.  16 
 ..............................................................................................................................................................

گزینه »پ«: ردیف در شعر، اختیاري است. در قطعه هم چنین شرطي   17 
وجود ندارد.

 ..............................................................................................................................................................
گزینه »ب« چهار اشتباه امالیي دارد:  18 

فراقت  فراغت قزل  غزل   
نشات  نشاط قرق  غرق   

عهد و پيمان
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101 از1تركيب1ستون1اّول1و1دوم،1واژه1هاي1تازه1اي1بسازيد1و1در1ستون1سوم1قرار1دهيد..

ستون سومستون دومستون اّول
آموختگيدر

بنددانش
حاليپاي

امانخوش
111 به1اين1پرسش1ها1پاسخ1كامل1دهيد..

الف. شخص یكي از ویژگي هاي فعل است، آن را شرح دهید.
ب. شخص هاي فعل در زبان فارسي به چند گروه تقسیم مي شوند؟

121 با1اين1حروف1درهم1ريخته،1واژه1هايي1بنويسيد1كه1ارزش1اماليي1داشته1باشند..
»ن، ع، ض، م، ي، ف، ک، ث«

131 با1اين1تركيب1ها1جمله1هاي1زيبا1بنويسيد..
ب. عهد و پیمان: الف. نفس نفس:  

141 شخص1اين1فعل1ها1را1مشّخص1كنيد..

الف. مي نوشتند:
ب. رفته بودیم: 

پ. بماني:
ت. خواهم رفت:

15 گزينة1نادرست1كدام1است؟7
الف. شخص و زمان از ویژگي هاي فعل هستند.

ب. منظور از شخص این است که فعل جمله را گوینده، شنونده یا شخص دیگري انجام مي دهد.
پ. یك و دو نفر را مفرد و بیش از دو نفر را جمع مي نامیم.

ت. شخص ها عبارت اند  از اّول شخص، دوم شخص و سوم شخص که هرکدام مفرد و جمع دارند.
161 در1متن1زير،1كدام1فعل1شخص1متفاوتي1دارد؟.

لبخندي زد و گفت: »نه! اگر من به این پیرمرد کمك کنم، خدا هم به من کمك خواهد کرد.«
171 در1كدام1گزينه1اشتباه1اماليي1وجود1ندارد؟.

الف. جوان مردان براي دفاع از میهن در خاک و خون غلطیدند.
ب. سالح مملكت خویش خسروان دانند.

پ. مصطفا، سرما را فراموش کرد.
ت. از پیدایش این خصلت در او سؤال شد.

181 زمان1و1شخص1كدام1فعل1درست1است؟.
الف. نوشته باشیم: گذشته، اّول شخص جمع

ب. بخندند: گذشته، سوم شخص جمع
پ. خواهم خرید: آینده، اّول شخص جمع

ت. مي ماندیم: حال ، اّول شخص جمع

پاسخ

متواضع: فروتن، کسي که در رفتار و کردارش تكّبر و غرور نباشد.  1 
خصلت: خوي، ویژگي توصیه: سفارش   

مكث: سكون و آرامش، درنگ  
 ..............................................................................................................................................................

منّظم ≠ نامنّظم، بي نظم مطّهر ≠ ناپاک   2 

وظایف: جمع مكسر و مفرد آن وظیفه است.  3 
ضعفا: جمع مكسر و مفرد آن ضعیف است.  

صالح: مفرد است.   
پیمان ها: جمع و مفرد آن پیمان است.  




