
      دقيقه ١٠+  ٩٠زمان:   باسمه تعالي  جناب آقاي رسولي  نام دبير:

  ٥/٣/١٤٠٠آزمون : تاريخ   ٢ادبيات فارسي  خانوادگي: نام ونام

  ١٢:١٠ آخرين زمان دريافت پاسخ:  ١٤٠٠خرداد    

 

 قيطريه ( دوره دوم )  دبيرستان مفيد  ١٤٠٠خرداد/٢فارسي ادبيات

  نمره)    ٥قلمرو زباني (
  نمره) ٥/٠(معني هر يك از واژگان مشخص شده را بنويسيد.  -١

  خانه داشت.  گشن اغي بر درختي بزرگ الف) ز

  انبوه ، پر شاخ و برگ   

 ر و بياور. يگ نيايد به اجبار بر  رغبت و  طوعب) اگر به 

  بريبرداري، اطاعت، فرمانفرمان

  

  نمره) ٢٥/٠(يابيد؟ نابود كننده » مي معادل « ايدر كدام بيت واژه  -٢

  كرد در آن انبوه كار مرگ مي      الف) بدان شمشير تيز عافيت سوز

  هاشان به شمشير  بسوزم خانمان  ب) دمار از جان اين غوالن كشم سخت  

  

  نمره)  ٢٥/٠(ي معنايي واژگان مشخص شده چيست؟ رابطه -٣

  بيني . را هم نمي ستارهاي / را نديده آفتابكني اگر / كه  گريه

    تناسب      تضمن

  

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

  يافت .  ) بر پهلواني دست   غزاالف) در ( قضا / 

  روس باز شد .  هاي توپگلوله ) صفيرسفير / ي فرداي گنجه با نهيب و (ب) سپيده

  

  نمره) ٢٥/٠(شود. ................ نادرستي اماليي ديده مية ها به جز گزين ي گزينهدر همه -٥

  باك كن ) به حشرم بده نامه در دست راست / ز حولم در آن روز بي١

  .   عقابي  ي يقورم، صورت درشتم و بيني گردن كش. قيافه) در اين حال وضع من تماشايي بود٢

  و خاست دستوري اما نديد مصطفي بهر رخصت دويد / از برِ) ٣

  تر گردد و ثقت دوستان بيفزايد. عقيدت ارباب مودّت بدين خصلت پسنديده و سيرت ستوده در مواالت تو صافي )٤

  

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

  دن / تب و تاب و التحاب ) غلت خور٢      ) حالل و بي شبهت / ضيعتك و زمين١

  داري ) نواهي و مناطق / مرثيه و عزا٤      لت و قرب ) مهراب و محمل / مذ٣

  

  نمره) ٥/٠(هاي مشخص شده را بنويسيد. در بيت زير نقش واژه -٧

  است   چاره سازپروا مكن، بشتاب، همّت       ، ره دراز است   برادرگاه سفر آمد 

  مسند ساز: چاره –برادر: منادا 



  ٢صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد /٢ات فارسييادب

  نمره) ٥/٠(نوع صفت بياني را در هر بيت مشخص نماييد.  -٨

  : نسبي  خونين    اند سفر بر مدار خطر كرده      اندالف) از آنها كه خونين سفر كرده 

  : فاعلي  آهنگر  ز شاه آتش آيد همي بر سرم        ب) يكي بي زيان مرد آهنگرم  

  

   نمره) ١( هاي آن را مشخص نماييد.زير، هسته و وابسته  هاي اسميدر هر يك از گروه -٩

  هاي بادامي شكل  آن عينك      اش  صد گانه يسماا

شكل: صفت ها: هسته، آن: وابستة پيشين صفت اشاره، باداميعينك –اليه : هسته ، صدگانه: صفت بياني (پسين)، ش: مضافٌي سماا

  بياني پسين  

  

  نمره) ٢٥/٠(در كدام گزينه به درستي آمده است؟  در گذر زمان، ار ، پذيرش »شوخ، سوف ،واژگان « ركابمعنايي وضعيت  -١٠

  حفظ معنا   ،) حفظ معنا، از دست دادن معناي قديم و پذيرش معناي جديد، تغيير معنا١

  ) دو معنايي، حفظ معنا ، حذف ، از دست دادن معناي قديم و پذيرش معناي جديد٢

  از دست دادن معناي قديم و پذيرش معناي جديد ،، حفظ معنا ، تغيير معنا ) حفظ معنا٣

  دو معنايي ، از دست دادن معناي قديم و پذيرش معناي جديد ، حذف ، حفظ معنا   )٤

  

  نمره)  ٢٥/٠(قش تبعي وجود ندارد؟ در كدام گزينه ن -١١

    ) باز همان جا رويم جمله، كه آن شهر ماست٢          ) براي من مگري و مگو دريغ! دريغ! ١

  رودديدم كه جانم مي تن) من خود به چشم خويش٤        رسد از چپ و راست) هر نفس آواز عشق مي٣

  

  نمره) ٢٥/٠(نقش ضمير پيوسته در كدام گزينه متفاوت است؟  -١٢

        تر از اين كنم كه هستم ) عاشق٢       ) توفيق دهم به رستگاري١

  كن از بالي عشقم  ) آزاد٣

  

  نمره) ٢٥/٠( ؟د » در كدام گزينه « شاخص » است يّي « سواژه -١٣

  ز گرسنگي دلي دارم همه سوز      الف) زبان بگشاد و گفت : اي سيد امروز 

  دمي زين عالم فاني رها شد        ب) ز حضرت سوي سيد مصطفي شد 
  

  نمره)   ٥/٣قلمرو ادبي (
  نمره) ٧٥/٠(هاي زير را بنويسيد. عبارتمفهوم كنايي  -١٤

        ..........................................           بورشدن :  -

  .........................................                  بر زين خود معتبر ماندن :  -

  ..........................................         بناي زندگي بر آب ديدن :  -

    اعتبار و ارزش در رفتن و اوج گرفتن است تمايل به رفتن و آرام نگرفتن/ -شدن  شدن، شرمندهزدهخجلت

  پايه و اساس دانستن ( ناپايداري زندگي )  زندگي را از دست رفته و بي

  دانست.  ماندن را گذر از آب مي تنها راه زنده

  



  ٣صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد /٢ات فارسييادب

  نمره) ٢٥/٠(. ...................... درست است جز .به هاي ذكر شده در مقابل همه ابيات آرايه -١٥

  متناقض نما )   (        ) بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي زخم مردن غم عاشق است  ١

  ( جناس همسان )      گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست   دهي / كاين زمانممي) با زماني ديگر انداز اي كه پندم ٢

  ( ايهام تناسب )          او بر جانش داغي  ه در وي، چون چراغي / وليك از دوددرفشان الل )٣

  ( تشبيه )        ) فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد / تخت و نگين از دست اهريمن بگيريد  ٤

  

  نمره)  ٥/٠( از چيست؟هر يك از واژگان مشخص شده مجاز  -١٦

  بازارگاه بر او انجمن گشت     چو كاوه برون شد ز درگاه شاه  

  مردم بازار 

  ي بپوشند هنگام زخم درا    ن پشت پاي  ، كاهنگرا چرماز آن 

  پيش بند چرمي آهنگران 

  

  نمره) ٥/٠(. را در عبارت زير مشخص نماييد و بنويسيد بهمشبّه و مشبّهٌ -١٧

  چرا به دانة انسانت اين گمان باشد    كدام دانه فرورفت در زمين كه نرست  

  دانه : مشبهٌ به  –انسان : مشبّه 

  

   نمره) ٧٥/٠(هاي متناسب با هر بيت را مشخص نماييد. يك آرايه زياد است. در جدول زير آرايه -١٨

 استعاره    گشت روي روشن روز / به زير دامن شب در سياهينهان مي) ١

 
  پارادوكس       ها با تو اي حقيقي ترين مجاز، اي عشق / اي همه استعاره) ٢

  

  اغراق    و صد گام از تن پريدر رسيد / سر عم ندم تيغ بر گردنش چو ) ٣

  اغراق 
 

  ايهام 
  

 پارادوكس 
  

  استعاره 

  

   نمره) ٧٥/٠(آثار زير را بنويسيد.  نام پديد آورندگان -١٩

  رسول پرويزي:   دارشلوارهاي وصله  غالمحسين يوسفي: چشمة روشن   الزمان فروزانفر بديع   الدين مولوي : زندگاني جال

  

  نمره)   ٥/٥قلمرو فكري (
  نمره) ٢٥/٠( ؟اين بخش از سرودة گوته بيانگر چه ديدگاهي است  -٢٠

  هنگام رنج / و شكر كن، به وقت رستن از رنج »« و تو شكر خدا كن، به 

  شكرگزاري از خداوند در همه حال  

  

  

  

  



  ٤صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد /٢ات فارسييادب

   نمره) ١(مفهوم متناسب با هر بيت را مشخص نماييد.  -٢١

  بازگشت به اصل    ها در فرنگ  پريد از رخ كفر در هند رنگ  /  تپيدند بت خانه

  توجيه خطاي ناگزير   سوخته را جان شد و آواز نيامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز / كان

  پيروزي حق    شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم / بيايان بود و تابستان و آب سرد و استسقا   به حرص ار

  رازداري عارفانه    ايم / باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست  ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده 

  بيت چهارم : بازگشت به اصل –بيت سوم : توجيه خطاي ناگزير  –بيت دوم : رازداري عارفانه  –پيروزي حق بيت اول : 

  

  نمره) ٥/٠(مقصود از عبارتهاي مشخص شده چيست؟  -٢٢

  هاي بوقلمون ببينيد.نقش آينهالف) شما در اين 

  ) آينه: كالبد جسماني انسان ( جسم خاكي انسان 

  گفت.  مالئكه فرو مي رّسِ ب) حكمت ربوبيت به 

  سر : باطن و ضمير و درون 

  

  نمره) ٢٥/٠(؟ يت بيانگر وفاداري « مجنون » است كدام ب -٢٣

        الف) گويند ز عشق كن جدايي / اين نيست طريق آشنايي

  ب) از عمر من آنچه هست بر جاي / بستان و به عمر ليلي افزاي  

  

  نمره)  ٢٥/٠(است؟  عبارت زير بيانگر كدام ويژگي اخالقي -٢٤

  آرد. »  بارد اما بر سر آن كس كه سر فرو آسمان تاجاز « 

  ) قناعت  ٤      ) خوش اخالقي  ٣      ) تواضع٢      بندگي   )١

  

    نمره) ٢٥/٠(مفهوم اصلي درس كبوتر طوق دار به كدام بيت نزديك است؟   -٢٥

  به تنها و يارانم اندر كمند      الف) مروت نبينم رهايي ز بند  

  نبايد جز به خود محتاج بودن     آزمودن كار ه در كار و چه در ب) چ

  

  هاي زير را به فارسي روان برگردانيد.عبارت

  نمره) ٥/٠(                شد و تكيه بر آفريننده كرد      يقين مرد را ديده، بيننده كرد   -٢٦

  

  

  نمره) ٥/٠(                     اين مرد بزرگ و دبير كافي به نشاط قلم نهاد   -٢٧

  

  

  نمره) ٥/٠(                   دويدم كرد و از فرط هيجان لكه ميذهنم آماس مي ة چاسر -٢٨

  

  



  ٥صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد /٢ات فارسييادب

  نمره) ٥/٠(                     بريده دل از ترس گيهان خديو      ان ديو  ايمردخروشيد كاي پ -٢٩

  

  

  نمره) ٥/٠(                      ي هفت صندوقي آوردن؟ »  ها صورتك زدي؟ مگه اينجا دسته« مثل قوالّ -٣٠

  

  

  نمره) ٥/٠(                           حكم جلودار است بر هامون بتازيد.  -٣١

  

  

   نمره)١(. ديبه سؤاالت جواب ده ريز اتي با توجه به اب - ٣٢

  مبر  ادياز  ستديا ي م هيصبورانه در سا شهيكن / اما چراغدان را هم كه هم ياش سپاسگزار ييشعله به خاطر روشنا از

  

  هستند؟  يمنظور از « شعله » و « چراغدان » چه كسان )الف

  . رسنديم تيدرخشند و به موفق  يكه در جامعه م يشعله: كسان

  گران از آنها  تي: حماچراغدان

  است ؟  يچه مفهوم  انگري» ب ستادنيا هي) « در سا ب

  نشدن  دهيد

  

  نمره) ٥/٠(؟  ست ي مشخص شده چ  يمنظور از قسمت ها  ريز يجمله ها در - ٣٣

  بودند.  كيبه او نزد گريد  يها يكه كشت آن بود هنر) الف

  شانس داشتند 

  بر سرم خاك كن ) مكافات آن ب

  كن.  مهيمعادل: مرا جر ييهر معنا

  

  نمره) ١(. ست ي چ ريمنظور از عبارت ز - ٣٤

  .»  ديشو دهي، آن جا شكسته و خم دينشكن مت يق  چيجا به ه  نيبا خدا ؛ ا تانيو با قلب ها  ديبا حكومت طرف شو  تانيبا مغزها «

  د يخوار و در برابر دشمنان عاقل و عزتمند باش  يدر برابر خدا احساس

  

  نمره) ١(؟  ست ي چ ريز اتيمنظور از « برگ » و « شاخه » در اب - ٣٥

  كرد   يسوز /  در آن انبوه كار مرگ م  ت يعاف زيت ريشمش بدان

  كرد  يشكفت و برگ م ي/ دو چندان م خت ير  يچندان كه برگ از شاخه م يول

  مغول  ازانيبرگ: سر

  : سپاه مغول شاخه

  

  



  ٦صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه ( دوره دوم ) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠خرداد /٢ات فارسييادب

   نمره) ٥/٠(. ديرا به دوش انداخته بود .» را مجهول كن شينمد كوچك خو ييروستا يجمله « پسر - ٣٦

  مد به دوشش انداخته شده بود 

  

  نمره) ١(. (مفعول و متمم و...) دينقش اجزا را مشخص كن ر،يدر جمله ز - ٣٧

  آثار پر توقع شد »  نيا ييمن از همان ابتدا با آشنا ينهد. ذوق ادب ياو را م يطفل كه استخوان بند يآغوز بود برا ريبه منزله ش «

  : نهاد ي سعد

  : مسند رآغوزيمنزله ش به

  : فعلبود

  ي د يمتمم ق اي ديطفل: ق يبرا

  : حرف ربط وابسته سازكه

  او: مفعول  ي بند استخوان

  نهد: فعل يم

  

  نمره)  ١( . (هر كدام دو مورد)ديرا با ذكر نوع ، جدا كن نيو پس نيشيپ يانواع وابسته ها - ٣٨

  فراهم بود» شانيخواستند برا يدرباره آن زبان م يبود هر كتاب  يسيبه زبان انگل يعده ا يياردوگاه ، آشنا نينكته جالب در ا «

  / آن/ هر  نيها: ا  نيشيپ

  ي سيها: جالب: عده/ انگل نيپس


