
      دقيقه ١٠+  ٨٠زمان:   باسمه تعالي  جناب آقاي فكوري و جمشيدي  نام دبير:

  ٥/٣/١٤٠٠تاريخ آزمون :     ١يادبيات فارس  خانوادگي: ونامنام 

  ١١:٣٠ آخرين زمان دريافت پاسخ:  ١٤٠٠خرداد    

 

 قيطريه ( دوره دوم )  دبيرستان مفيد  ١٤٠٠/خرداد١ادبيات فارسي

  نمره)   ٥قلمرو زباني (

  نمره)   ٥/٠( هاي مشخص شده را بنويسيد.معني هر يك از واژه -١

     بهره ، خوارشدهبي          كرد. و ناالن استرحام مي مخذولالف) 

         . اسب حرفي به كارش بود بيرنگاما در ب) 

 ليهكنـد، طـرح او  آورد و سـپس آن را كامـل رنـگ آميـزي مي نقطـه چين بركاغذ مي ونـه و طرحـي كـه نقـاش بـه صـورت كمرنـگ يا نم
  
    نمره) ٢٥/٠( » يك برابر معنايي از بيت زير بيابيد. گبري مشخص شده مصراع « بشد تيز رهام با خود وبراي واژه -٢

  يكي ترگ چيني به كردار باد »        و بر سر نهاد خفتان« بپوشيد 

  

  نمره)  ٢٥/٠(اژگان مشخص شده چيست؟ ي معنايي ورابطه -٣

  تناسب       ها خانه دارد غنچهها /  تو را عطري ناميدم كه در و فصل  هاباران اي سرور

  

  نمره) ٥/٠(امالي درست را از داخل كمانك پيدا كنيد.  -٤

  / اشباح ) بين   اشباهب) صد هزاران اين چنين (       ) دلها بود.   حياتالف) در قرآن ( حياط / 

  

  نمره) ٢٥/٠( شود.ي ........ نادرستي اماليي ديده ميگزينه  به جزها  ي گزينهدر همه -٥

  كاش هيچ انتظاري در وجودت حتّي رنگ حوس به خود نگيرد.  ) ١

  چنان ننگش آمد ز كار هجير/ كه شد الله رنگش به كردار غير ) ٢

  دارد كجاست تا حافظ / به يادگار نسيم صبا نگه غبار راهگذارت) ٣
  قدر كرد / كه مردني چنان غبطة بزرگان شد  مرگت چنان زندگي را به صخره گرفت / و آن را بي) ٤

  

  نمره) ٢٥/٠(در كدام گزينه امالي تمام واژگان درست است؟  -٦

   مقصودتالطم و خروش ، غرض و   )٢      ) خوار و گل ، رقعه و نوشته  ١

  ) جزر و مد ، توصل و فرج  ٤      ) لعيمي و پستي ، غدر و فريب  ٣

  

  نمره) ٢٥/٠( ي مشخص شده را تعيين كنيد.در بيت زير نقش واژه -٧

  صفت    مگر آواز من رسيد به گوش     را   مخلصيكي از دوستان 

  

  نمره) ٥/٠( زير مشخص كنيد. هايرا در يك هر مصراع ( عطف يا ربط )نوع حرف «واو»  -٨

  عطف     و بر دوش من  بوسه زند بر سر

  

    ربط     ها گويم و بعد از من گويند به دورانمي



  ٢صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد/١فارسي ادبيات

  نمره) ٢٥/٠(كدام گزينه متفاوت است؟ نقش ضمير پيوسته در   -٩

  رو ه) ناگهانش يافتم با دل نشسته روب٢      فرستمت  ) اي صبحدم ببين به كجا مي ١

  دارد  ات به دو دست دعا نگه) فرشته٤      حديثي گر تواني داشت هوشچون دُر   ت) گفتم٣

  

  نمره) ٢٥/٠(اگر بيت زير را بر اساس اجزاي جمله در زبان فارسي مرتب كنيد؛ نخستين كلمه يا عبارت كدام خواهد بود؟  -١٠

  » نميهن م تو عشق ميان من و      تواني ز قلبم ربايي  « كجا مي

  ) عشق  ٤      ) ز قلبم  ٣        ) كجا  ٢       تو )١

  نمره)  ٥/٠( ي معنايي قرار بگيرند.ي « گرز » در يك شبكهاز ميان واژگان زير دو واژه بيابيد كه با واژه -١١

  « سواران ، بهرام ، تيغ ، آبنوس ، خروشان ، كمند »

  تيغ و كمند

  نمره) ٢٥/٠(ي « را » حرف اضافه است؟ در كدام مصرع كاربرد كلمه  -١٢

  داد هر درويش را  ها ميهديهالف) 

  ب) تا بيابد نطق مرغ خويش را  

  نمره) ٢٥/٠( شود؟ديده نمي وابسته)ي پيرو (در كدام بيت جمله -١٣

  تو مگر از شيشه روغن ريختي؟!        الف) از چه اي كل ، با كالن آميختي ؟

  كاو چو خود پنداشت صاحب دلق را       از قياسش خنده آمد خلق را   ب)

  

  نمره) ٥/٠( در عبارت زير يك تركيب وصفي و يك تركيب اضافي بيابيد و مشخص نماييد. -١٤

  از دفتر روزگاران / اي مسافر ديرين  هاي چون سبزه، برآمد

  اضافي : دفتر روزگاران   –وصفي: مسافر ديرين 

  نمره) ٢٥/٠( م كنيد.« منادا » را در بيت « اي عقل مرا كفايت از تو / جستن ز من و هدايت از تو » معلو  -١٥

  كسي كه ( محذوف ) 

  

  



  ٣صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد/١فارسي ادبيات

  نمره)  ٥/٣(قلمرو ادبي  

  نمره)  ٢٥/٠( ؟ را بنويسيدن» وردمفهوم كنايي عبارت «سر هم نبرد به گرد آ – ١٦

  از بين بردن    –كشتن   –شكست دادن 
  
  نمره)  ٥/٠( درست است.به جز ...................  ياتي ابي ذكر شده در مقابل همهآرايه -١٧

  تشبيه )   (    كمر بر ميان بادپايي به زير      ) فرود آمد از دژ به كردار شير  ١

  ( كنايه )    بخنديد و لب را به دندان گزيد.    ) چو سهراب شيراوژن او را بديد ٢

  اغراق )  (  از بر اسب و برخاست گرد  نشست     ي او به دو نيم كرد ) بزد نيزه٣
  ( تضاد )     كافتاب نعمتم شد زير ميغ      گفت اي دريغ كند و مي ) ريش بر مي٤

  

  نمره) ٥/٠( در كدام بيت جناس همسان وجود دارد؟ توضيح دهيد. -١٨

   روانهمي شاد گردد به بويش       روانالف) گالب است گويي به جويش 

  

  داني آنچه خواهي   تو و داني  تو         الهي  دانم دانم نميب) نمي

  

  نمره) ٥/٠(  در كدام بيت حسن تعليل وجود دارد؟ دليل خود را بنويسيد. -١٩

  م گدا را ركه نگين پادشاهي دهد از ك       ي علي زنالف) برو اي گداي مسكين در خانه

  

  نديد اندر جهان تاراج غم را          ب) چو سرو از راستي بر زد عَلَم را 

  شود چون پرچمدار درستي است و راستي سرو گرفتار خزان نمي 
  

  نمره) ١( آرايه زياد است. كي متناسب با هر بيت را مشخص نماييد . يدر جدول زير آرايه -٢٠

    زين كاروان سراي، بسي كاروان گذشت    /       ناچار كاروان شما نيز بگذرد) ١

  ما را سر باغ و بوستان نيست / هرجا كه تويي تفرج آنجاست ) ٢

   ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين سخني گوش ماند ٣

  استوز عمر مرا جز شب ديجور نمانده/   است بي مهر رخت روز مرا نور نمانده) ٤

  استعاره 

  آميزيحس

  ايهام 

  مجاز

  تضمين 

  ) ايهام ٤آميزي  ) حس ٣) مجاز ٢) استعاره ١
  

  نمره) ٧٥/٠(نام پديد آورندگان آثار زير را بنويسيد.  -٢١

  

  ژيدآندره هاي زميني : مائده  احمد بن محمد بن زيد توسي :  تفسير سورة يوسف    عنصرالمعالي كيكاووس نامه:قابوس

  

  



  ٤صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد/١فارسي ادبيات

 نمره)   ٥/٥(  يقلمرو فكر

        آورد » هم مفهوم كدام بيت است؟ سوزاند اّما برايمان شكوه و درخشش به ارمغان ميما را مي اعمال ما، عبارت « راست است كه -٢٢

  نمره)  ٢٥/٠(

  را بوي عود آمد يكجا ديدي كه بي آتش كس     الف) بسوز اي دل كه تا خامي ، نيايد بوي دل از تو

  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست        اوست  از ب) به جهان خرم از آنم كه جهان خرم 

  

  نمره) ١( مفهوم متناسب با هر بيت را مشخص كنيد. -٢٣

  جا  به قياس نا  هر آن كه گردش گيتي به كين او برخاست               به غير مصحلتش رهبري كند ايام 

  نشين بد تأثير هم  اي ابر ناپديد كند هلك                               بدين بزرگي را        يآفتاب

  تقدير بد   شكر از و آن پر  ني خوردند از يك آبخور                          اين يكي خالي هر دو

  وطن دوستي    ي پيوند اي درخت تنومند                          مگسل از اين آب و خاك ريشه تا زبر خاكي

  بيت چهارم : وطن دوستي –بيت سوم : قياس نا به جا  – بيت دوم : تأثير همنشين بد  – بيت اول : تقدير بد 
  

  نمره) ٢٥/٠( دهد؟كدام بيت مفهوم تحقير و كوچك شمردن حريف را نشان مي -٢٤

  كه رهّام را جام باده است جفت      الف) تهمتن برآشفت و با طوس گفت  

  چه پرسي كزين پس نبيني تو كام        ب) تهمتن چنين داد پاسخ كه نام 
  

  نمره) ٢٥/٠(ناوريد » بيانگر كدام ويژگي اشعار حماسي است؟  گردآفريد » / زمانه ز مادر چنينبود « او بيت « كجا نام  -٢٥

  پ) ملّي        ب) قهرماني        رق عادتخالف) 

  

  گرگي شبان » چيست ؟ « رمه » و شبان شما نيز بگذرد » مقصود شاعر از «اين گرگي   / طبعرگده به چوپان گ و رمه سپري تدر بيت « ا -٢٦

  نمره) ٥/٠(

  گرگي شبان : خيانت حاكمان و مسؤولين   –رمه : رعيت 
  

  نمره)  ٢٥/٠( چيست؟ » جو فروش نمايممفهوم « گند -٢٧

   ب) ريا كار        ي بي انصاف الف) فروشنده

  

  

  هاي زير را به فارسي روان برگردانيد.عبارت

  نمره)  ٥/٠(                  زهره در  ه، شدهديده سيه كرد  -٢٨

 
  

  نمره) ٥/٠(                      توان عزيز بود.هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم مي -٢٩

  

  



  ٥صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد/١فارسي ادبيات

  نمره) ٥/٠(                          گرت هواست كه معشوق نگسلد پيوند  -٣٠

  

  نمره) ٥/٠(                          خلف صدق نياكان هنرور خود بود.   -٣١

  

  

  نمره)  ٥/٠(                       نماند از معاصي منكري كه نكرد و مسكري كه نخورد.  -٣٢

  

  

  نمره) ٥/٠(                             تو توسن من   بتازد به نيرنگ -٣٣

  

  

  نمره)   ٢قلمرو زباني (
نمره) ٥/٠( هاي مشخص شده را بنويسيد.معني هر يك از واژه -٣٤  

 الف) كه گر آسمان را ببايد سپَرد    طي كرد

 ب) سر و موي او از درِ افسر است      تاج 

 

نمره) ٥/٠(امالي درست را از داخل كمانك پيدا كنيد.  -٣٥  

حازق) بدي  /   حاذقالف) در نواي طوطيان (  

شده از غرور ) آن مست نمط  /  ب) زين (نمت   

 

نمره) ٥/٠(در بيت زير حذف را يافته و نوع آن را مشخص كنيد.  -٣٦  

است / معنوي      نام نيكو گر بماند ز آدمي/ بِه كزو ماند سراي زرنگار  

 

نمره) ٢٥/٠(شود؟ شده كدام واژه به دو شكل تلفظ مي  در بيت داده -٣٧  

     امنداد/ اين نسيه را به نقد جواني خريده رايگانموي سپيد را فلكم 

 

نمره) ٢٥/٠(دادن معناي گذشته و پذيرفتن معنايي جديد به دوران بعد منتقل شده باشد.  اي ذكر كنيد كه با از دست واژه -٣٨  

خ شو  

  نمره)  ٥/١قلمرو ادبي (
اي؟هرگز وجود حاضرِ غايب شنيده -٣٩  

نمره) ٥/٠(اي» نهفته است؟ توضيح دهيد. «برجسته ه ي(به جز تضاد و...) چه آراي در مصرع باال  

 پارادوكس
 
 



  ٦صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد/١فارسي ادبيات

نمره) ٥/٠( سجع را با ذكر مثالي توضيح دهيد. -٤٠  

آيدمرا آن ده كه آن بِه/ همان قافيه است در نثر كه در انتهاي دو جلمه و بيشتر مي   
 

جهاني در دل يك ارزن آمد  -٤١  

ارزن   نمره) ٢٥/٠(نماد را بيابيد.   

 

نمره) ٢٥/٠(«خسرو» نوشته كيست؟  -٤٢  

 عبدالحسين وجداني
 

نمره)  ٥/٢قلمرو فكري (  
سخني گوش ماندليك چنان خيره و خاموش ماند/ كز همه شيرين -٤٣  

چشمه   نمره) ٢٥/٠(الف) نهاد جمله چه شخصي است؟   

گي دنيابزر    نمره) ٠/ ٢٥(ب) علت خاموشي چيست؟   

 

  .ديمر آن را جز از چاره درمان ند /ديگردآفر  خت يبدانست كاو -٤٤

  اسير شد    نمره) ٢٥/٠( چه؟ يعني خت ي) آوالف

  فريب دادن سهراب    نمره) ٢٥/٠(. ديده حيرا توض "چاره") ب

 

.تو را جنوب ناميدم -٤٥  

ن بنالجنوب   نمره) ٢٥/٠(مقصود از «جنوب» كجاست؟   

 

هاي زير را به نثر روان برگردانيد.عبارت  

  نمره) ٥/٠(                   تاثير اختران شما نيز بگذرد. -٤٦

)خواهدشد  تمام هم  شما حكومت دوره( خواهدشد خاموش هم شما سعادت نور ستاره   
 

  نمره) ٥/٠(                  تو قلب سپه را به آيين بدار.   -٤٧

كن   محافظت  درستي به سپاه رستم خطاب به طوس: تو از ميانه  
 

  نمره)  ٢٥/٠(                داد از خويشتن بده.   -٤٨

  كن   رعايت خود  عدالت را درباره
  

  

  توفيق، رفيق


