
 باسمه تعالی

 01/01/0333:امتحان تاریخ                                           تهران          3آموزش و پرورش منطقه                نام و نام خانوادگی:                                                

 دقیقه57زمان آزمون:                                                              پسرانه ی غیر دولتیدبیرستان                 3ادبیات فارسی    :ی  مقطع و رشته

 3ادبیات فارسی رس:نام د                                                      33-34سال تحصیلی                                                                  مخصوصآقای نام دبیر:  

  سوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره(8ت و عبارت های زیر را با دقت بنویسید.)ا(معنی و مفهوم ابی1

 ای از بر سدر ،شاهراهت          وی قبه ی عرش تکیه گاهت-1-1
 کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزندوزگاری از گوهر نور بود /به سوب یلوغ می خزد و آن گاه که تاج بر سرش نهادند/خسوف هایی والدت که ر2-1

 چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ؟ چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟-1-3

 چه شد روز رستم بپوشد گبر    نگهبان تن کرد بر گبر ببر-1-4

 ت و تب تمامی زایل شد.بو نصر را بگوی که امروز در ستم و در این دو سه روز بار داد،آید که عل-1-5

 پادشه پاسبان درویش است         گرچه رامش به فر دولت اوست-1-6

 این صلت فخر است . پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست ورز و بال این چه به کار آید؟ -1-7

 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم    دل بر عبور از سد خار و خارهبندیم-1-8

 برخاست نه تمام و برخویشتن می ژکید،وی نیک از جای بشد.-1-11

 نمره(3بنویسید.) خط کشیده شده را آن ها زیر ی که(معنی واژگان2

 .و خطایم با خودم بود خبطآدم در بار بودم،-2-1

 اصال چه قدر آدم با سواد داریم؟ گری گوریتو بگو این سی کرور -2-2

 نمی گذاره.اعلی حضرت گردن  مطاعبه امر-2-3

 واجب ببینند. صیانتاو  آسیبجامه ی خود را از -2-4

 اهل صالح است. کسوتاو در -2-5

 گفت. تحکماصالن با -2-6

 می داد؟توئون اگر می افتادین کی -2-7

 کمر دوالگرفتند زان پس -2-8

 حیات است. ممدهر نفسی که فرو می رود -2-9

 رنگ حبریجبه ای داشت -2-11

 نمره(3عبارت های زیر وجود چهار آرایه ی ادبی را با ذکر دلیل توضیح دهید.)(در هر یک از 3

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده پرده ی ناموس بندگان را به گناه فاحش ندرد -3-1

 و وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد.

 ش موج می زد و بذر محبت در صحن دل کاشته بودندبرادر علی محبت،صفا و دوستی در چشمان-3-2

 نمره(6(خود آزمایی،بیاموزیم و دانش های ادبی)4

 در بیت زیر نشان دهید که جای اصلی ضمیر شخصی پیوسته ی ))م(( کجا بوده است؟)فک ضمیر یا رقص ضمیر را نشان دهید.(-4-1

 تو را زنده زال بکوبمت زین گونه امروز یال       کزین پس نبیند          

 (25/1عبارت زیر کدام مرحله از مراحل عرفانی را بیان می کند؟)-4-2

))گفت به خاطر داشتم که چون ببه درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را ، چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که 

 دامنم از دست برفت((.

 نمره(5/1)ن هدایا چه بود؟به نظر شما دلیل اصلی قاضی بست برای نپذیرفت-4-3

 

 

 

 

اپلیکیشن پادرس 
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 .گردد می تصحیح 3 فارسی زبان کتاب در مندرج گردانی باز های روش ی پایه بر و دبیران نظر با ها عبارت و ابیات  معنی و مفهوم-1

 

 -کسی که دیگری فرمان او را می برد،اطاعت شده( -کنایه از افراد بدبخت و سیاه بخت) کور و کچل ،الغر و سیاه(  -معنی واژگان:خطا-2

 مرکب.-مدد کننده  -چرم و پوست  -تاوان)پرداختن خسارت و زیان(  -زور گفتن ، حکم کردن  -لباس  -نگهداری  -تماس 

 

 -سجع  -را که دانش آموزان میتوانند بیاورند و وجود آنها را تحلیل کنند ذکر می کنیم:تشبیه بلیغ اضافی کلیه ی آرایه هایی -1 - 3

  -ترصیع  -موازنه 

 کنایه. -تکرار -جناس

 استعاره ی مکنیه از نوع تشخیص و تشبیه باید توضیح داده شود. -2- 3

 

 .بکوبم را یالت امروز گونه زین-1-  4

 شدن ، حیرت.از خود بی خود -2- 4

 عزت نفس.-3- 4
 

 

 
 

 

 

 

 

 

کلید 

 سواالت

اپلیکیشن پادرس 


