
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 بارم جای مهر ردیف

 الف

 :بیان معنی شعر و نثر
 و بسیار نشاط رفت.     معنی قسمت خط کشیده:.................................. دست به شراب کردند( نان بخوردند و 1

 جواب:................................   (یعنی کلیم آهنگ جام سامری کرد             2

 ............................... جواب:   آهسته آهسته قوایش را به تحلیل می برد.(3

 .............................. جواب:     (اصغر خیلی دل داشت.4

 : ..............................جواب     (این رعشه مصلحتی است.5

 ن پیر را.گویند شرم باد ای نیف(سخنی نرانم تا خوانندگان این تص6

 ............................. : ..............................جواب

 است تاست         افالک حریم بارگاه ت(جبرئیل مقیم آستان7

 : .............................. .............................جواب

 ار (خورشید کای فرخ اسفندیار           هماوردت آمد برآرای ک8

 : .............................. .............................جواب

 (خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر میخیزند.9

 : .............................. .............................جواب

 ان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.وهمه را رسیده و خ(باران رحمت بی حسابش 11

 : .............................. .............................وابج

 چنان که یک دوال پوست و گوشت بگسست،هیچ نمانده بود از غرقه شدن. ،(نیک کوفته شد ، پای راست افکار شد11

 : .............................. .............................جواب
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 ( 25/1فقط لغات زیر خط دار را با توجه به جمله معنی کنید: )هرمورد  معنی واژگان: لطفاً

 : ..............................جواب    این چه به کار آید؟ وبالو قانعم ،وزر (1

 : ..............................جواب کنیم: انهدام نیرو(دیشب روی تپه شهید برهانی عمل کردیم تا 2
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 جمهوری اسالمی اریان 

 تهران و رپورش اداره آموزش 

 5اداره آموزش و رپورش منطقه 

  باب السالمدبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن    

 49-49سال تحصیلی   اول نوبت پایانی  امتحانات

 ادبیات فارسی نام درس:

   خانم پاکدل دبیر:نام 

 01/0949 /01  تاریخ امتحان: 

 8:11:ساعت امتحان

 دقیقه    41   مدت امتحان:

 نام و نام خانوادگی:

 تجربی -ریاضی سوم رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 9 برگ  2     تعداد برگ سؤال:

اپلیکیشن پادرس 



 

 : ..............................جواب  و تتمه ی دور زمان محمد مصطفی )ص(.آدمیان  صفوت(3

 : ..............................جواب   .فروگرفتمکه فالنی را من  (آن گاه الف زدی4

 : ..............................جواب     شاهراهت.دره سای از بر (5

 : ..............................جواب     مگیر. (به بادافره این گناهم6

 : ..............................جواب    سلطنت است. سطوت(از آن جا 7

 : ..............................جواب    کردیم. کندو کو( مدتی با قفلش 8

 پ

 خود آزمایی:

 (چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز می داند؟1

 ................. .............................: .............جواب

 است."گاو ......................................................"(یکی از پیام های محوری داستان 2

 .........می باشد.می توان استنباط کرد ......................... "مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند"(یکی از پیام هایی که از عبارت 3

 است."حماسه"(چرا بانگ جرس نوعی4

 : .............................. .............................جواب

 ............................................ می باشد. "آنگاه که تاج بر سرش نهادند"در عبارت  "تاج"مقصود از  "ترانه ی من"(در شعر 5

 ................................. می باشد. "تقصیر". منظور از نده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آوردب"(در بیت 6

 چیست؟ "شمار آن به قیامت مرا باید داد"(منظور از عبارت 7

 : .............................. .............................جواب

 نماد چه می باشد. "راه پله"، "فلک دسته و  گل"(در درس 8

 : .............................. .............................جواب
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 درک مطلب:

 "بدّرید دشت نبردخروش آمد از باره ی هر دو مرد/تو گفتی "در این بیت،قسمت مشخص شده چه آرایه ای دارد؟    (1

 آرایه :.............................

 ..................................؟را بیان می کند"کمال الملک"چه حالتی از  "یداستی استاد از سنگینی نفسش پسرد"ه ی جمل (2

 ..................................................برجسته ترین آرایه چه می باشد؟"تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید"در مصرع  (3

 ................................ می باشد. ی دارای آرایه ی برجسته"ز میان خیمه ای بیرون می خزیدصدای گرم و جان بخشی ا" (4

 : .............................. .............................را از گوهر نور می داند؟ جواب "والدت "چرا شکسپیر (5
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اپلیکیشن پادرس 



 

 چه کسانی هستند؟ "رتاگو"از نظر  "ش پایشان می افتدآنان که فانوسشان را /بر پشت می برند /سایه هاشان پی" (6

 : .............................. .............................جواب

زرهاست که پدر ما غزو هندوستان آورده است و بتان زرین شکسته است و بگداخته و پاره کرده و حالل تر "در عبارت  (7

 "مال هاست.

 طال ها تأکید دارد؟......................................... گوینده بر کدام ویژگی 1-7 

 چیست؟ ......................................................... "پاره کردن "منظور از  2-7 

 "در همه ی کار ها ناتمامی ، وی نیک از جای بشد."خواجه احمد او را گفت: "در عبارت  (8

 ......................................کیست؟ ........ "وی " 1-8 

 یعنی چه؟.......................................................... "نیک از جای بشد " 2-8 

بخاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را ، چون برسیدم ، بوی  "باتوجه به عبارت  (9

 از دست برفت.گل چنان مست کرد که دامنم 

 ..........................................................بیانگر چیست؟  "درخت گل  " 1-9 

 ..........................................................کنایه از چیست؟ "دامنم از دست برفت " 2-9 

 ت.چیس "یک سبد میوه خورشید  "مقصود از  "گ باغ نگاه در شعر  (11

 : .............................. .............................جواب

 رستم در این بیت چه دلیلی برای رویایی خود با اسفندیار بیان می کند.(11

 )من امروز نز بهر جنگ آمدم / پی پوزش نام و ننگ آمدم(

 : .............................. .............................جواب                                                                           

 ث

 دانش ادبی:

من  "و تحلیل تاریخ بیهقی پرداخته ام. دنوشته ای از قلم من است ، من به نق "بیهقی و هنر نویسندگی او "درس  (1

 ..........................................................کیستم ؟.........

 ............................. ............................. جواب: را بنویسید.  "مرثیه ای که ناتمام ماند "یک اثر دیگر از خالق  (2

 ............................. .............................جواب:     کیست؟  "سرود درد"خالق  (3

 :............................. .....بیانگر کدامیک از زمینه های حماسه هستند؟ جواب "سفید دیو"و "سیمرغ"مفاهیمی چون (4

 .............................. می باشد. "گلدسته و فلک"درس  "زاویه ی دید " (5

 

  "دند آن ارزیابی کنعهرگاه آثاری را از نظرگاه کاربرد زبان و اصول و قوا "جواب صحیح را انتخاب کنید:  (6

 ت(نقد اخالقی پ(نقد لغوی ب(نقد روانی الف(نقد فنی 
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 اتصال صحیح! (7

 محمود دولت آبادی 

 کلیدر   یحیی دولت آبادی* 

 جنگ و صلح   کی داستایوس* 

 لئو تولستوی 

 می باشد. "عناصر داستان"این توضیحات معرف کدام یک از  (8

 ............................... "جهت فکری و ادراکی نویسنده را نشان می دهد" 1-8 

 ..................... "علت و معلول است. ی نی بر رابطهتپیوستگی منظم اعمال و حوادث داستان که مب" 2-8 

   گزینه صحیح را انتخاب کنید: (9

 "تاریخ جهان گشای جوینی -سیاست نامه-مرزبان نامه"این آثار به ترتیب کدامند؟ نوع نثر 

 نثر مسجع و فنی-نوع و متکلفنثر مص-الف(نثر مسجع و فنی

 نثر مصنوع و متکلف-نثر ساده یا مرسل-ب(نثر مصنوع و متکلف

 نثر ساده یا مرسل-نثر مصنوع و متکلف –پ(نثر مسجع و فنی 

 نثر مسجع و فنی-نثر ساده یا مرسل-ت(نثر مسجع و فنی

 

 ر

 شعر حفظی:

 از حافظ  "وقت سحر " (1

 "که بدان جورو جفا ..........................................  ......................هاتف آن روز ....................."-

 "که ز بند غم ایام نجاتم دادند  .........................................................."

 

 

 روز وداع یاران از سعدی (2

 .........................................................  نشینان جانم به طاقت آمدشب ای صبح  -

 .............................داند که سخت باشد  روزی چشیده باشد ......................شراب  هر کاو -
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 22 جمع بارم

 

 

 ***و به امید خدایی که در این نزدیکی است***
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 بارم جای مهر ردیف

 بیان معنی شعر و نثر: 1
 (25/1شراب نوشیدند ) (1

 (  یا امام خمینی قصد نابودی اسرائیلیان را کرد25/1حضرت موسی )ع(قصد نابودی فرعونیان را کرد.) (2

 (25/1نیرویش را مک می کرد /نابود کرد) (3

 (25/1اصغر خیلی با جرئت بود)جرئت،شهامت،شجاعت() (4

 (25/1این لرزش دست دروغین و غیر واقعی است. ) (5

( گویند شرم نکرد این 25/1( که خوانندگان این کتاب)تاریخ بیهقی()25/1یم)سخنی و کالمی ننویس (6

 پیرمرد )ابوالفضل بیهقی(

( و جایگاه تو در آسمان 25/1جبرئیل برای خدمتگزاری،همواره در درگاه تو مقیم و ساکن است.) (7

 (25/1هاست)

(آماده ی جنگ 25/1(حریف تو آمد)25/1رستم فریاد کشید که ای اسفندیار خجسته و با سعادت ) (8

 ( 25/1شو)

 (25/1( تهدید می کرد )25/1شکوه جوانی را) ( 25/1حوادث ناگوار) (9

( مانند 25/1( و نعمت بدون مضایقه ی او )25/1رحمت فراوان خداوند همچون باران به همه جا رسیده ) (11

 (25/1سفره ای در همه جا گسترده شده است. )

راست او زخمی و مجروح شد، آن طوری که الیه پوست و ( پای 25/1بدنش کامالً ضربه خورده بود ) (11

 (25/1(و چیزی نمانده بود که غرق شود)25/1گوشت جدا شده بود)
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 ( 25/1معنی واژگان: )هرمورد  2
 ( برگزیده و خالص از هر چیز3  ( نابودی/نیرو های دشمن2  (عذاب /سختی/سوء عاقبت1

(بازخواست 6 (نام درختی در آسمان هفتم5 ر کردنباز داشت کردن/دست گیر کردن/از کار برکنا(4

 (جست و جو/تفحص/کندوکاو8 (حشمت/مهابت/غلبه و وقار7  نکن، مؤاخذه نکن

2 

 

 خودآزمایی: 3
 (25/12زیرا روشنایی چشم جانباز را برتر و روشنگرتر از آفتاب می داند) (1

 (25/1ماندگی از زندگی)گریز از واقعیت،خود بیگانگی/عقب  (2

 (25/1ب(ریاکاری عمال حکومت و فریب مردم)یک مورد  یت حسنک الف(محبوب (3

 (25/1مابقی ویژگی های اصلی حماسه را دارد.)« زمینه داستانی»چون به غیر از  (4

 /(25(و کمال یافتن)25/1جوانی) (5

 /(25کوتاهی و سستی در عبادت) (6

 (25/1در قیامت باید من حساب آن را پس بدهم/باید من مؤاخذه بشوم) (7

3 

 زمایی:خودآ 4
 /(25آرایه اغراق) (1

 (25/1بی اعتنایی/بی محبت بودن)یک مورد( ) (2
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 جمهوری اسالمی اریان 

 تهران اداره آموزش و رپورش 

 5اداره آموزش و رپورش منطقه 

  باب السالمدبیرستان و شیپ دااگشنهی دختراهن    

 49-49سال تحصیلی   اول نوبت پایانی کلید سواالت  

 ادبیات فارسی  نام درس:

 

  خانم پاکدل  نام دبیر:

 

 49/  01 /01   تاریخ امتحان: 

 

 

 برگ       تعداد برگ سؤال:

اپلیکیشن پادرس 



 (25/1تلمیح) (3

 (25/1تشخیص) (4

 (25/1چون معتقد است خدا هنگام خلقت انسان از روح خود در آن دمیده است.) (5

 (25/1کسانی که حقیقت را ندید می گیرند) (6

 ب(شکستن/تکه و ذوب کردن  ( 25/1الف(حالل بودن آن ها) (7

 (25/1ب(عصبانی شد )   (25/1زوزنی)بوسهل الف( (8

 (25/1ب(بی اختیار شدن/از خود بی خود شدن) (25/1الف(وصال الهی/عشق و معرفت الهی) (9

 (25/1نور معرفت و بصیرت) (11

 (25/1و جلوگیری از ننگ و رسوایی آمدم)  (25/1برای عذرخواهی و حفظ آبرو و شهرت) (11

 بیات(تاریخ اد 5/1در آمد +  5/1دانش های ادبی: ) 5
 (25/1دکتر غالمحسین یوسفی) (1

 (25/1برزیگران دشت خون/آن جا که حق پیروز است) (2

 (25/1حمید سبزواری) (3

 (25/1خرق عادت) (4

 (25/1اول شخص) (5

 (25/1نقد لغوی)گزینه پ( ) (6

 (25/1جنگ و صلح:تولستوی)  (25/1محمود دولت آبادی : کلیدر ) (7

 (25/1ب( هسته یا طرح داستان)   ( 25/1الف(درون مایه ) (8

 (25/1مصنوع( )-ساده-)ب( )مصنوعگزینه  (9

3 

 شعر حفظی: 6
 (25/1صبر و ثباتم دادند)  (25/1به من مژده ی این دولت داد) -

 همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود -

 (5/1از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران ) -

 (25/1قطع امیدواران ) ( 25/1فرقت ) -
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