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jوند داانی راز هب انم خدا

مقّدمه

در روش های آزمون و س��نجش در دهه ی اخیر نس��بت به دهه های قبل پیشرفت های 
چش��مگیر و متفاوتی مشاهده می ش��ود. از آن جایی که نیازهای روزمّره ی دانش آموزان به 
روش های نوین، نیازمند ریزبینی و طرح سواالت و مطالب دقیق و ریز دروس است در این 
مجموعه سعی شده است مطالب درسی کتاب فارسی دهم به صورت سواالت چهارگزینه ای 

طّراحی و تقدیم دانش آموزان و فراگیران پایه های دهم دبیرستان گردد. 

از دبیران محترم دبیرس��تان های شهرس��تان چابهار، آقایان: ابراهیم محّمدی، حس��ین 
فنودی و انور امیری منش که در تهیه و تدوین این کتاب همکاری داشته اند صمیمانه تقدیر 

و تشّکر می کنم. 

ایرج شهرامی پور
فروردین 1396
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jچشمه و سنگ
در کدام یک از ابیات زیر واژۀ دو تلّفظی به کار نرفته است؟. 1

نهان��م ال��ف( زه��ی گوی��ا ز ت��و کام و زبان��م ه��م  آش��کارا  ه��م  توی��ی 
ک��ه پی��دا ک��رد آدم از کف��ی خ��اکب( ب��ه ن��ام ک��ردگار هف��ت اف��اک
من��م پ( گف��ت درای��ن معرک��ه یکت��ا منم صح��را  و  گلُب��ن  س��ر  ت��اج 
چ��رخ بازیگ��ر از ای��ن بازیچه ها بس��یار داردت( روزگاراست این که گه عّزت دهد گه خوار دارد

معادل معنایی »میدان جنگ« در کدام گزینه به کار رفته است؟. 2

آوری��دال��ف( همه تی��غ و گ��رز و کمند آورید بن��د  و  تن��گ  ایرانی��ان  ب��ه 
من��مب( گف��ت درای��ن معرک��ه یکت��ا منم صح��را  و  گلُب��ن  س��ر  ت��اج 
گاه چ��و تی��ری ک��ه رود ب��ر ه��دفپ( گه به دهان برزده کف چون صدف
کارزارت( ت��و قل��ب س��په را ب��ه آیی��ن بدار کن��م  پی��اده  اکن��ون  م��ن 

در بیت زیر»گهر تابناک« استعاره از چیست؟. 3

   » قطرۀ باران که درافتد به خاک    زو بدمد بس گهر تابناک «

الف( قطرات باران �
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ب( مرواریدهای درخشان �
پ( گل های رنگارنگ �
ت( جواهرات قیمتی �

نقش دستوری و معنایی کلمۀ مشّخص شده در بیت زیر کدام گزینه است؟. 4

   » راست به مانند یکی زلزله    داده تنش بر تن ساحل، یله «

الف( نهاد، دقیقاً �
ب( قید، همانند �
پ( نهاد، مقابل چپ �
ت( قید، دقیقاً �

در شعر »چشمه و سنگ« نیما یوشیج،»چشمه« نماد چه چیزی است؟. 5

الف( نماد انسان های مغرور �
ب( نماد افراد متواضع  �
پ( نماد سرسبزی و طراوت �
ت( نماد پاکی �

نقش دستوری »م« در »منم« چیست؟. 6

   » گفت دراین معرکه یکتا منم      تاج سر گلُبن و صحرا منم «

الف( ضمیر پیوسته و مسند �
ب( شناسه ونهاد �
پ( فعل اسنادی �
ت( مفعول �

در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی وجود ندارد؟. 7

   » لیک چنان خیره و خاموش ماند    کز همه شیرین سخنی گوش ماند «
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الف( حّس آمیزی �
ب( مراعات نظیر �
پ( کنایه �
ت( تضاد �

 کدام بیت ذوقافیتین نیست؟. 8

مس��تمال��ف( دل در س��ر زل��ف ی��ار بس��تم ن��گار  آن  نرگ��س  وز 
بدی��دب(  چشمۀ کوچک چو به آن جا رسید دری��ا  هنگام��ۀ  هم��ه  وان 
بوس��ه زن��د ب��ر س��ر و ب��ر دوش منپ( چ��ون ب��دوم س��بزه در آغوش من
من��م ت( گف��ت درای��ن معرک��ه یکت��ا منم صح��را  و  گلُب��ن  س��ر  ت��اج 

کدام بیت برای تکمیل معنا ومفهوم به بیت دیگری نیاز دارد؟. 9

بوس��ه زن��د ب��ر س��ر و ب��ر دوش منال��ف( چون بدوم س��بزه در آغوش من
رف��ت و زمبدأ چ��و کمی گش��ت دورب( زین نمط آن مس��ت ش��ده از غرور
کز همه ش��یرین س��خنی گ��وش ماندپ( لی��ک چنان خی��ره و خاموش ماند
تیزپ��ات( گش��ت یکی چش��مه ز سنگی جدا نم��ا،  چه��ره  زن،  غلغل��ه 

 با توّجه به بیت زیر کدام کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟. 10

   » نعره برآورده فلک کرده کر       دیده سیه کرده شده َزهره در «

الف( برآورده  �
ب( کرده �
پ( دیده  �
ت( شده  �

کدام گزینه دارای استفهام انکاری نیست؟. 11

کیس��ت کند با چ��و منی همس��ری؟ال��ف( در بُ��ن ای��ن پ��ردۀ نیلوف��ری



11 گنسه   منچ

ب( گفتم اکنون که ما را در حّمام گذارد؟
از چ��ه رو دان��ش نیام��وزی ب��ه حلم؟پ( این چنین گفتی به چوپان مرد علم
س��وار ان��در آیند هر س��ه ب��ه جنگ؟ت( به ش��هر تو ش��یر و نهنگ و پلنگ

در کدام واژه»دان« بن مضارع محسوب می شود؟. 12

الف( نمکدان  �
ب( جاودان �
پ( گلدان  �
ت( کاردان �

در کدام گزینه،همه ی واژه ها از نظر ساخت ساده هستند؟. 13

الف( رخسار، گویا، خّاق  �
ب( سبزه، پیرایه، سرمایه  �
پ( معرکه، گریبان، حامل  �
ت( تابناک، یکتا، بوسه �

هستۀ کدام گزینه با گزینه های دیگر تناسب ندارد؟. 14

الف( قطرۀ باران  �
ب( دریای بزرگ خروشان �
پ( زلف چشمه �
ت( آن دو چشمۀ جوشان �

در کدام گزینه صفت فاعلی وجود ندارد؟. 15

الف( زهی گویا ز تو کام و زبانم  �
ب( عاقبت جوینده یابنده بود �
پ( گفتار خوش و لبان باریک �
ت( توانا بود هر که دانا بود �
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زمان کدام یک از افعال مشخص شدۀ زیر با افعال دیگر یکسان نیست؟. 16

الف( چشمۀ کوچک چو به آن جا رسید �
ب( خواست کزان ورطه قدم درکشد �
پ( گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد �
ت( گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم �

در کدام گزینه واژۀ مرّکبی وجود ندارد؟. 17

الف( یکتا،گریبان، تابناک، تیزپا �
ب( گلُبن، پرده، خروشنده، سهمگن �
پ( سران، سبزه، معرکه، آغوش �
ت( چهره نما، نادان، گویا، تیزپا �

طرز قرارگیری کلمات در کدام گزینه به ترتیب»مشتق، ساده و مرّکب« هستند؟. 18

الف( تیزپا، دانا، نادان �
ب( جوشنده، گریبان، خویشتن  �
پ( شیرین، سخندان، گریه  �
ت( گریبان، گریه، تیزپا �

کدام گزینه بیشترین تعداد کنایه ها را دارد؟. 19

بوس��ه زن��د ب��ر س��ر و ب��ر دوش منالف( چ��ون بدوم س��بزه درآغوش من
ب��ردب( در ب��ر م��ن ره چ��و به پای��ان برد گریب��ان  ب��ه  س��ر  خجل��ی  از 
کز همه ش��یرین س��خنی گ��وش ماندپ( لی��ک چنان خی��ره و خاموش ماند
دی��ده س��یه ک��رده ش��ده َزه��ره درت( نع��ره ب��رآورده فل��ک ک��رده ک��ر

عبارت زیر چند واژۀ نکره و چند واژۀ مشتق دارد؟. 20

»دانشمندی در بیابان به چوپانی رسید و به او گفت: چرا به جای تحصیل علم، چوپانی 
می کنی؟«
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الف( 2 نکره و 2 مشتق �
ب( 3 نکره و 2 مشتق �
پ( 2 نکره و 3 مشتق �
ت( 1 نکره و 2 مشتق �

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. مراعات نظیر و تضاد وجود دارد؟. 21

الف( تا راست تمام نشده دروغ نگویم �
ب( تا مال حال تمام نشده حرام نخورم �
پ( تا روزی خدا تمام نشده به در خانۀ دیگری نمی روم �
ت( تا از عیب و گناه خود پاک نگردم عیب مردم نگویم �

کلمات کدام گزینه هم خانواده نیستند؟. 22

الف( حفظ،حافظ،حفاظت،حافظیه �
ب( معّدل، اعتدال، تعدیل، عدل �
پ( مسافر،سفر،فرسوده،سفیر �
ت( صادق، مصّدق، صدقه، تصدیق �

امالی کدام واژه با توّجه به معنا غلط است؟. 23

الف( رّزاق: روزی دهنده �
ب( ورطه: مهلکه �
پ( فروق: روشنایی  �
ت( خاییدن: جویدن �

مقصود از »پردۀ نیلوفری« در بیت زیر چیست؟ . 24

  » در بُن این پردۀ نیلوفری     کیست کند با چو منی همسری؟«

الف( پرده ای که از نیلوفرآبی است �
ب( رنگین کمان  �
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پ( آسمان کبود رنگ  �
ت( پرده ای به رنگ نیلوفر �

در ک�دام یک از گزینه های زیر، آرایه ی حّس�امیزی در هر دو مص�راع یک بیت آمده . 25
است؟

اعتقاد من آن است که شیرین سخن است ال��ف( اگ��ر ه��زارم ج��واب تل��خ دهی
دی��دارب( اگ��ر چ��ه تل��خ باش��د ُفرق��ت یار امی��د  بُ��َود  ش��یرین  او  در 
کز همه ش��یرین س��خنی گ��وش ماند پ( لی��ک چنان خی��ره و خاموش ماند
ش��ادی آورد گل و ب��اد صبا ش��اد آمد ت( بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

بنیان گذار شعر نو کدام یک از گزینه های زیر می  باشد؟. 26

الف( سهراب سپهری �
ب( علی اسفندیاری �
پ( اخوان ثالث  �
ت( قیصر امین پور �

کدام یک از گزینه های زیر فعل اسنادی دارد؟. 27

الف( تویی رّزاق هر پیدا و پنهان  �
ب( بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم          �
پ( شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد �
ت( اگر هزارم جواب تلخ دهی                �

واژه های کدام گزینه به ترتیب در معانی» زیور، رها و روش« می باشد؟. 28

الف( هیمه ، یله ، اسلوب  �
ب( پیرایه ، یله ، نمط �
پ( نعره ، ورطه ف نمط  �
ت( پیرایه، هنگامه ، زهره  �
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در بیت زیر، قسمت های مشخص شده چه آرایۀ ادبی پدید آورده است؟. 29

تویی رّزاق هر پیدا و پنهان       تویی خّاق هر دانا و نادان

الف( تناسب �
ب( متناقض نما  �
پ( تضاد  �
ت( استعاره  �

با توّجه به بیت زیر، قسمت مشخص شده کدام ویژگی چشمه را نشان نمی دهد؟. 30

گشت یکی چشمه ز سنگی جدا      غلغه زن ، چهره نما، تیزپا 

الف( زاللی �
ب( شفافیت  �
پ( روان  �
ت( صاف و گوارا بودن  �

عبارت کنایی» تاج سر بودن« در بیت زیر به چه معناست؟. 31

گفت در این معرکه یکتا منم      تاج سر گلبن و صحرا منم 

الف( بزرگ و سرور بودن �
ب( پادشاه  �
پ( عزیز  �
ت( رئیس  �
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پاسخنامۀ چشمه و سنگ

جواب 1 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: کلمات دو تلّفظی، کلماتی هس��تند که به دو صورت تلّفظ می شوند و هر دو 
صورتش��ان درست است. در گزینه های دیگر کلمات »آش��کار،کردگار و روزگار« دو تلّفظی 
هس��تند. این کلمات به صورت آِش��کار) هم با کس��رۀ»ش« و هم با س��کون»ش«( خوانده 

می شود.

کرِدگار، کردگار :) هم با کسرۀ»د« و هم با سکون»د«( 

روِزگار،روزگار: ) هم با کسرۀ»ز« و هم با سکون»ز«( 

تعداد دیگری از کلمات دوتلّفظی عبارتند از: مهربان، آس��مان، آشنا، رایگان، پروردگار، 
خداوندگار

جواب 2 گزینۀ»ب«. ;

توضیحات: معرکه : میدان جنگ

جواب 3 گزینۀ»پ«. ;

جواب 4 گزینۀ»ت«. ;

توضیحات: کلمۀ»دقیقاً« چون از جمله قابل حذف است نقش قیدی دارد.همچنین تمام 
کلمات تنوین دار قید هستند و جزء قیدهای نشانه دار محسوب می شوند. 

تعداد دیگری از این قیدها عبارتند از: اصًا، ابداً ، اخیراً و....

جواب 5 گزینۀ»الف«. ;
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توضیحات: در این شعر چشمه نماد انسان های مغرور محسوب می شود.

جواب 6 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: هنگام معنی کردن حرف»م« به صورت فعل اسنادی»هستم« معنی می شود. 
گفت یکتای این معرکه من هستم.

جواب 7 گزینۀ»ت«. ;

توضیحات: حّسامیزی. س��خن شیرین)شیرین سخنی(. سخن شنیدنی است اّما در این 
بیت آن را باید با حّس چشایی درک کرد.)آمیختن حّس شنوایی و چشایی با هم( 

مراع��ات نظیر بین کلمات: خیره و خاموش – گوش و س��خن / کنایه: گوش ماندن )با 
دّقت گوش کردن(

جواب 8 گزینۀ»ت«. ;

توضیحات: بیت »الف« دو قافیه دارد: یار با نگار – بستم با مستم 

بیت»ب« نیز دو قافیه دارد:جا با دریا – رسید با بدید
بیت»پ« نیز دو قافیه دارد: در با بر – آغوش با دوش1

جواب 9 گزینۀ»ب«. ;

توضیحات: اگر معنا و مفهوم بیتی در خود همان بیت کامل نش��ود و برای تکمیل معنا 
و مفهوم به بیت دیگری نیاز داش��ته باش��د به آن دو بیت که معنایشان به هم وابسته است، 
موقوف المعانی گویند. گاه تعداد ابیاتی که معنایشان به هم وابسته است از دو بیت بیشتر 

است.

1- ذوقافیتین: ابیاتی هستند که دارای دو قافیه می باشند. قافیۀ اصلی چنین ابیاتی قافیۀ دّوم محسوب می شود.     
     مثال: 

     »ح�ّد م�ن نی�ست ثنایت گفت�ن        گوه��ر ش�کر عطای�ت سفت�ن«   » جامی«
     »گابست گویی به جویش  روان         همی شاد گردد ز بویش  روان«   »فردوسی«
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جواب 10 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: گزینه های دیگر همه افعالی هس��تند که فعل کمکی از آخرشان حذف شده 
اّما گزینۀ»پ« به معنای چشم است.

جواب 11 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: در استفهام انکاری، جملۀ پرسشی با فعل مثبت ذکر می شود و منظورش از 
طرح سوال، انکار آن موضوع است. 

جواب 12 گزینۀ»ت«. ;

توضیحات: در نمکدان و گلدان،» دان« وند اشتقاقی و در »جاودان« جزیی از خود کلمه 
محسوب می شود. در کلمۀ » کاردان« هر دو جزء معنا دار هستند: کار+ دان ) بن مضارع(

جواب 13 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: واژه های ساده یک تکواژی هستند.

جواب 14 گزینۀ»پ«. ;

توضیح�ات: هس��ته درگزینۀ»الف« قطره، در گزینۀ»پ« دریا و در گزینۀ»ت« چش��مه 
است. قطره، دریا و چشمه با هم تناسب دارند و آرایۀ مراعات نظیر بینشان برقرار است.  در 

گزینۀ »پ« هستۀ گروه اسمی »زلف« است که تناسبی با هسته ی گروه های دیگر ندارد.

روش شناسایی هسته در گروه های اسمی: 

اّولین کلمه ای که کسره می گیرد هسته است. مرد بزرگ . 1

اگ��ر هی��چ کدام از کلمات گروه کس��ره نداش��ت آخری��ن کلمۀ گروه هس��ته قرار                       . 2
می گیرد. آن دو مرد

جواب 15 گزینۀ»پ«. ;

توضیح�ات: کلمات:»گویا، جوینده، یابنده، توانا و دانا« همه صفات فاعلی هس��تند )که 
از بن مضارع + ا و نده ساخته شده اند( اّما گفتار از بن ماضی گفت+ ار ساخته شده است. 
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جواب 16 گزینۀ »ت«. ;

توضیح�ات: زمان افعال) رس��ید، خواس��ت، گفتم و دیدی( ماضی اس��ت اّما زمان فعل 
»ببندم« مضارع است.) مضارع التزامی(

جواب 17 گزینۀ »پ«. ;

جواب 18 گزینۀ »ب«. ;

جواب 19 گزینۀ »ت«. ;

توضیح�ات: کنایه ه��ا: نعره برآوردن: کنایه از فریاد کش��یدن / کر کردن فلک: کنایه از 
نعره های بلند کش��یدن/ دیده سیه کردن: کنایه از ترسناک شدن / زهره در شدن: کنایه از 

ترسناک شدن

جواب 20 گزینۀ »الف«. ;

جواب 21 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: در گزینه های دیگر آرایه های تضاد و مراعات نظیر هم هستند. 

جواب 22 گزینۀ»پ«. ;

توضیحات: در این گزینه فرسوده با کلمات دیگر هم خانواده نیست.

کلمات هم خانواده: کلماتی هس��تند که ریشۀ آن ها یکسان است مانند: مسجد، سجده، 
سّجاد و سجود که ریشۀ همۀ آن ها » سجد« است.

 جواب 23 گزینۀ»پ«. ;

جواب 24 گزینۀ»پ«. ;

جواب 25 گزینۀ»ب«.  ;

توضیحات: گزینۀ »ب« در مصراع اول دو حّس= )چشایی و بینایی( » تلخ بودن ندیدن 
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یار« در مصراع دوم دو حّس = )چشایی و بینایی( » شیرین بودن دیدار یار«

گزینۀ»الف« مصراع اّول » جواب تلخ « ) آمیختن دو حّس = گویایی و چشایی(

گزینۀ»پ« مصراع دوم » شیرین سخنی « ) آمیختن دو حّس = چشایی و گویایی(

گزینۀ»ت« مصراع اول » شنیدن بو « ) آمیختن دو حّس = شنوایی و بویایی(

جواب 26 گزینۀ»ب«.  ;

توضیحات: گزینۀ»الف« و »ت« از پیروان و دنبال کنندگان شعر نو بوده اند و آثار و اشعار 
فراوانی نگاشته اند.گزینۀ»پ« از جمله شاعران معاصری است که شعر بی وزنی در مجموعه 

اشعار وی وجود ندارد.

جواب 27 گزینۀ»الف«. ;

جواب 28 گزینۀ »ب«. ;

 جواب 29 گزینۀ »پ«. ;

 جواب 30 گزینۀ »پ«. ;

 جواب 31 گزینۀ »الف«. ;


