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 هاي مشخص شده را معني كنيد.هاي مشخص شده را معني كنيد. واژهواژهالف) الف)
و دستاري ماليده-1 ي توقيعي. بازگشتم با نامه-2 ردايي پاكيزه

و خطايم با خودم بود.-4ي جمالش به تحير منسوب. واصفان حليه-3  خبط
و بر گستوان چاك چاك-6 اي طاق نهم رواق باال-5  همه گبر
مي-7  رستم به مسالمت بازگشت.-8 پژمرد. زمان فرّه جواني را

و فنون ادبي: و فنون ادبي:ب) تاريخ ادبيات ب) تاريخ ادبيات
 نام نويسندگان آثار زير را بنويسيد:-1

و صلح الف) آنجا كه حق پيروز است ب) جنگ
و مسلط بر اثر است؟ كدام-2  يك از عناصر داستان فكر اصلي

د) هستهي ديدج) زاويهب) لحن مايه الف) درون
ي حماسه درست است؟ي زمينه گزينه درباره كدام-3

و عقايد فكري يك ملت: الف) و اجتماعي  قهرماني بيان اخالق فردي
و عمر هزارساله ي زال: خرق عادتب) وجود ديو سپيد

 هاي زير را مشخص كنيد:ي نثر كتاب گونه-4
 نامهب) مرزبان نامه سياست الف)

ك«فانوس در عبارت-5 ميآنان مي برند، سايهه فانوسشان را بر پشت  نماد چيست؟» افتد. هاشان پيش پايشان
 برگرفته از كدام كتاب ساعدي است؟» گاو«داستان-6
(استعاره در برابر هر بيت فقط نام يك آرايه از آرايه-7  تشبيه) را بنويسيد:-اغراق-جناس-هاي

ن جا به جوالن تا خط لبنان برانيمالف) جانان من برخيز تا جوالن برانيم/ زا
ب) انس در كنار خورشيد فروزان حق به شهادت رسيد.

و خس مزرعه توج) آفتاب خار ي چشم
ي هر دو مرد/ تو گفتي بدريد دشت نبردد) خروش آمد از باره

ج) خودآزمايي:ج) خودآزمايي:
ز پند«مصراع-1 و لب پر اس» همه دل پر زباد ت؟بيانگر كدام حالت روحي
(سه دليل)-2  چرا پسر قاضي بست از پذيرش هدايا خودداري كرد؟

 ) شعر حفظي:) شعر حفظي:هه
 جاهاي خالي را پر كنيد:

الف) هر كاو شـراب .............. روزي چشـيده باشـد
ــبح ................................................................. ب) اي ص

و .... ريـزد .......... كز سخنم مـيج) اين همه ..............
و انفــاس ســحرخيزان بــود د) همــت حــافظ

ــدواران ــد .............. امي ــخت باش ــه س ــد ك دان
داران از بــس كــه ديــر مانــدي چــون شــام روزه

اجــر صــبري اســت كــز آن شــاخ نبــاتم دادنــد
ز .......................................................... دادنـــد كـــه

 نثر روان برگردانيد:نثر روان برگردانيد:و) بهو) به
مي-1  رفت. انس با شمشير آخته به ميدان
مي-2  زد. لباس به تنش زار
 خواست با راهبي راي زند.-3
 زد. گنبد چنگي به دل نمي-4
 بكوبمت زين گونه امروز يال-5
 دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد ...-6
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و خيلتاشان را گسيل كرده.تا نزديك نماز پيشين از مهمات-7  فارغ شده بود
و هنر آن بود كه كشتي-8 و غريو خاست و پاي راست افگار شد. هزاهز  هاي ديگر به او نزديك بودند
رفت گرد از طور سينين/ بايد به سينه رفت زين جا تا فلسطين-9  بايد به مژگان

و نگويم كه مرا سخت دربايست نيست-10 و وبال اين چه به كار آيد؟ اين صلت فخر است  اما وزر
و فروگرفتي.-11  هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي جبار آن چاكر را لت زدي

 لغت الف)
 هاي مشخص شده را بنويسيد. معني واژه

با تزار تصميم گرفت براي يافتن پاسخ درست، پرسش-1 .راي زند راهبيهايش را
ووهزاد اماماين بوسل مردي-2 و اديب بود، اما شرارت و فاضل  در طبع وي موكّد شده. زعارتيمحتشم
به3 و تير تويي آفريننده مگيراين گناهم افره باد) ي ماه
 جمالش به تحير منسوبي حليه) واصفان4
از ) استاد صورتگر تمثالي نيم5  ما بسازه. شمايلرخ

و نثر ب) معني شعر
و نوشته  هاي زير را به نثر روان امروزي بازگردانيد. سروده ها

بيب-1  حسابش همه را رسيده اران رحمت
 چو شد روز رستم بپوشيد گبر-2
مي-3 شد مدير مدام پاپي
كن-4 و آهنگ سفر  جانان من برخيز
 امير از آن جهان آمده به خيمه فرود آمد.-5
 چرخ ار چه رفيع، خاك پايت-6
تو موج فرو خفتهآبشار-7  اي از خشم
و فلك در كارند-8 و خورشيد و مه و باد و به غفلت نخوري ابر  تا تو ناني به كف آري
 از گزند داس دروگر وقت هيچ روينده را زنهار نيست.-9

مي-10 مي برند، سايه آنان كه فانوسشان را بر پشت  افتد! هاشان پيش پايشان
كس-11 و واليت او را به هيچ چيز شمرد.احمق و جاه و نعمت ي باشد كه دل در اين گيتي فريفتگار بندد

 ) خودآزماييپ
 بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟-1

مي هر كه در اين بزم مقرّب« »دهند تر است جام بال بيشترش

) گر اهل معرفتي هر چه بنگـري خـوب اسـت1
ــا2 ــم ) از تــو وف نخيــزد، دانــي كــه نيــك دان
سران از چه عشق دوسـت اند خيره ) در حيرت3

كه هر چه دوست كند، همچو دوست محبوب اسـت
ــي ــك دان ــه ني ــم ك ــد، دان ــا نياي ــن جف ز م و
(عاشـقان) را بـه بنـد بـال مبـتال كنـد؟ احباب

مي«ي در سروده-2 و آنگ والدت كه روزگاري از گوهر نور بود، به سوي بلوغ به اه كه تاج بر سرش نهادند، خسوفخزد هاي گژخيم شكوهش را
»خيزند. ستيز برمي

مي1  داند؟ ) چرا شاعر والدت را از گوهر نور
از2  چيست؟» تاج«) مقصود شاعر
از-3 و نگين«در بيت زير منظور از شاعر  چيست؟» تخت
از« و نگين »دست اهريمن بگيريدفرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد تخت
 را بنويسيد.» قاضي بست«پيام اصلي درس-4
 كند؟ چرا شخصيت اصلي داستانِ گاو، ماجراي ساختگي فرار گاو را باور نمي-5
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ت) درك مطلب
و در بحر مكاشفت مستغرق شـده يكي از صاحب«در عبارت-1 ع» مكاشـفت«،»دالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود رفـاني در اصـطالح

 چيست؟
 ها پاسخ مناسب دهيد: با توجه به عبارت زير، به پرسش-2
نه-چون حسنك بيامد، خواجه بر پاي خاست. چون او اين مكرمت بكرد، همه« بر پاي خاستند. بوسهل زوزني بر خشم خود-اگر خواستند يا

و بر خويشتن مي »ي كارها ناتمامي، وي نيك از جاي بشد. : در همهژكيد. خواجه احمد او را گفت طاقت نداشت، برخاست نه تمام
از-2/1  چه كسي است؟» خواجه«منظور
 خواجه چه كاري بود؟»مكرمت«-2/2
ي پاياني كيست؟ در جمله»وي«مرجع ضمير-2/3
 كنايه از چيست؟» از جاي بشد«-2/4

ك با توجه به عناصر چهارگانه-3 ؟نيستدام بيت زير درستي حماسه، نسبت بدادن اين عناصر به
و رســـتم شــــنو1 ) كنـــون رزم ســــهراب
و بــــاال گرفــــت2 ) گذشــــت از لــــب رود
) مبـــادا چنـــين هرگـــز آيـــين مـــن3

ــم ــتن دهـ ــه كشـ ــان را بـ ــه ايرانيـ كـ
ز نيرنـــگ زالـــي بـــدين ســـان درســـت4 (

ــنود ــم شـ ــن هـ ــتي، ايـ ــا شنيدسـ دگرهـ
همــــي مانــــد از كــــار گيتــــي شــــگفت
ــن ــن مـ ــار در ديـ ــن كـ ــت ايـ ــزا نيسـ سـ

ر جهـــان تـــاج بـــر ســـر نهـــمخـــود انـــد
ــت ــي گـــور جسـ ــه پايـــت همـ و گرنـــه كـ

ي داستاني)(زمينه
ي داستاني)(زمينه
ي ملّي)(زمينه
ي خرق عادت)(زمينه

 بيت زير به كدام مفهوم عرفاني اشاره دارد؟-4
ز كشتگان آواز عاشقان كشتگان معشوق« »اند بر نيايد
مي ماه/ روشني«ي را در سروده» ماه«هاي زير صفتي بيت همه-5 و لكّه اش را/ در سراسر آسمان/ هاي سياهش را براي خـود نگـه پراكند/

مي» دارد! مي  بيت............... مگركند، تأييد
(شيوه) بوده است1 ) معاش اهل مروت بدين نسق
ــناخت2 ــار بش ــاج ي ــون احتي ــان چ ــه ج ) ب
) بــا اهـــل ســتم مجـــوش بهــر احســـان3

ــ ــه ج ــيك ــار م ــروت نث ــه م ــود ب ــدان خ كردن
حيــــات خــــود فــــداي جــــان او ســــاخت

ز يـــاري شـــان ســـتم بـــه خلقـــي مرســـانو

 هاي ادبي ) دانشث
ي چه كساني است؟ي يا نوشته آثار زير سروده-1
و مرغان آواره« و القلم-ماه نو »تاريخ مسعودي-سرود سپيده-نون
و زيبايي بررسي آرايه-2 ي كدام نوع نقد است؟، در محدودههاي ادبي آثار ها
با كدام-3  نوشته، ارتباطي نزديك دارد؟» سبك«يك از عناصر داستان،
مي-4  شود؟ توصيف شخصيت يا صحنه در داستان چه ناميده
و اسنفديار چيست؟ درون مايه-5 ي داستان رستم
كدبه» تلميح-استعاره-جناس تام-اغراق«هاي آرايه-6 مي ام بيتترتيب در  ها را مشخص كنيد. شود؟ بيت هاي زير ديده
) چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشـتيبان1
آب2 ــاي ــو دريـ ــن چـ ــوه آهـ ــود كـ ) شـ
ــن3 ــر اي ــر آن، آن ب ــن ب ــرد اي ــي زور ك ) هم
ــر4 ــر گي و زاد ره ب ــاز ــفر س ــرگ س و ب ــا ) بي

چه باك از موج بحر آن را كه باشـد نـوح كشـتيبان
ا ــام ــنود نــــ ــياباگــــــر بشــــ فراســــ

ــن ــت زيـ ــر پشـ ــير بـ ــك شـ ــد يـ نجنبيـ
كـــه عاقبـــت بـــرود هـــر كـــه او از مـــادر زاد

 هاي مناسب كامل كنيد.ج) جاهاي خالي را با واژه
ــا........الــف) ....... بگوييــد احــوال آب چشــمم..ب

ي اين دولـت داد )................ آن روز به من مژدهب
رانتــا بــر شــتر نبنــدد............... بــه روز بــا

ــد ــاتم دادن و ثب ــا،.............. و جف ــور ــدان ج ــه ب ك

 هاي مناسب پر كنيد. ) جاهاي خالي را با مصراع2
ــف) ........................ .................................................الـ

دلب ) سعدي بـه روزگـاران مهـري نشسـته در
ــد ــراتم دادن ــازه ب ــن ت ــه اي ــدر ك ــب ق آن ش

.................................................................................. 

 )................................................... آن شب قدر كه اين تازه براتم دادندالف
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و نثرالف) الف) و مفهوم شعر و نثرمعني و مفهوم شعر  معني
 آمد.7با تأني به پيش حسين-1
شد-2  روز، رستم بپوشيد گبر چو
 وِزر وبالِ اين چه به كار آيد؟-3
و به شكر اندرش مزيد نعمت.-4 و جلّ كه طاعتش موجبِ قربت است  منّت خداي را عزّ
ي شهيد برهاني عمل كرديم. ديشت روي تپه-5
كي-6  اي بر سرش نهادن آن كاله
با تصميم گرفت كه براي يافتن پاسخ درست پرسش-7  راهبي رأي زند. هايش
و به كرانِ رود هيرمند رفت.-8 [مسعود] شبگير، برنشست  روزِ دوشنبه، امير
مي-9 و چون برمي هر نفسي كه فرو  آيد، مفرّح ذات. رود، ممد حيات است

ها باز رفتيم توي نخ گل دسته-10
 گرفتند زان پس دوال كمر-11

ب) واژگانب) واژگان
ب رسنجلّادش-12 و خبه كرده.به گلو افكنده  ود
ــر-13 ــگزي مگـ ــو سـ ــردي تـ ــوش كـ ــردفرامـ ــرِ مـــ و بـــ ــان ــگركمـــ پرخاشـــ

 است فرمان بردن از حكمِ جلودار فرض-14
ــتدرســتز نيرنــگ زالــي بــدين ســان-15 ــور جسـ ــي گـ ــت همـ ــه پايـ وگرنـــه كـ

 گشته. باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل-16
از استاد صورتگر تمثالي نيم-17  ما بسازه. شمايلرخ
بي خوان-18  دريغش همه جا كشيده. نعمت
مياش شقيقهي در ناحيه-19  شد. يك سوراخ ديده

پ) خودآزماييپ) خودآزمايي
 كند؟ چرا شخصيت اصلي داستان گاو، ماجراي ساختگي فرار گاو را باور نمي-20
 عبارت زير بيانگر كدام ويژگي دربار رضا خان است:-21

مي« »قبل از خواب، به فكرِ عاقبت كارت باشي.كنم رضاخان: اخطار
 را در بيت زير بنويسيد:» مگير«معادل امروزي-22

ــر« ــاهم مگيـ ــن گنـ ــره ايـ اَفـ ــاد ــه بـ و تيـــــرتـــــويي آفريننـــــدهبـ »ي مـــــاه

 را بنويسيد.» كندوكو«ي معادل عاميانه» مدتي با قفلش كندوكو كرديم«ي در جمله-23
 مشخص شده در بيت زير چيست؟ هاي منطور شاعر از واژه-24

ووادي« ــان ــر از فرعونيـ ــانپـ ــتقطبيـ و نيـل انـدر ميـان اسـتاسـ »موسي جلودار اسـت

 به چه معنايي است؟» سيم دادن«،»مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند«در عبارت-25
 بنويسيد.» شكوهش«ي را در واژه»ش«با توجه به شعر زير، مرجع ضمير-26

ميو« آن الدت كه روزگاري از گوهر نور بود/ به سوي بلوغ و هـاي كـژخيم شـكوهش را بـه سـتيز گاه كه تاج بر سرش نهادند/ خسوف خزد
»خيزند. برمي

و فلك دستهگل«چرا داستان-27  داستاني نمادين است؟» ها
 هستند؟ ترتيب نماد چه كسانيبه» رودها«و» كاريز«هاي در شعر زير از تاگور واژه-28

»كاريز خوش دارد خيال كند/ كه رودها/ تنها براي اين هستند/ كه به او آب برسانند«

3آزمون شماره-3ادبيات فارسي
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 هاي ادبيهاي ادبيت) دانشت) دانش
 نيست؟يك از آثار زير داراي نثر مرسل كدام-29

ب) گلستان سعدي الف) تاريخ بلعمي
(راوي داست زاويه» هاي برهاني تپه«با توجه به متن زير از درس-30  ان) را بنويسيد.ي ديد

و ابهامآن«  ...»ها را از بين ببرم، با لبخندي پرسيدم: برادر، حالت خوب است؟ گاه من تصميم گرفتم سرِ سخن را با او باز كنم
 از بين عبارات زير كدام گزينه درست است:-31

و زيبايي الف) نقد اخالقي به بررسي آرايه مي ها  پردازد. هاي ادبي آثار
ن ميب) و قواعد آن ارزيابي و اصول  كند. قد لغوي آثار ادبي را از نظرگاه كاربرد زبان

مي«با توجه به شعر تاگور-32 مي برند/ سايه آنان كه فانوسشان را/ بر پشت  نماد چيست؟» فانوس«،»افتد هاشان پيش پايشان
ي آثار زير را بنويسيد؟ نام نويسنده-33

 كيشوت دونب) الف) شوهر آهو خانم
(گوهر مراد) است. ..............برگرفته از كتاب» گاو«داستان-34  غالمحسين ساعدي
مي» جناس ناقص«ها در بيت زير بين كدام واژه-35  شود؟ ديده

ــرادرتنگ اسـت مـا را خانـه تنـگ اسـت اي بـرادر« ــت اي ب ــگ اس ــه نن ــا بيگان ــاي م ــر ج »ب

كد-36 ي معاصر است؟ ام نويسندهعبارت زير بيانگر شرح حال
و ترجمه به يادگار مانده است. نثر وي صريح،« و پنچ اثر ادبي، اجتماعي، سياسي  از پركارترين نويسندگان معاصر است. از او نزديك به چهل

و توصيفي است. »طنزگونه، كوتاه، نزديك به زبان گفتار
و نوع آن را بنويسيد.-37  جناس را در بيت زير بيابيد

ــوان« و جـ ــر ــتند، پيـ ــك گشـ ــو نزديـ و دو پهلــــــوانچـ »دو شـــــير ســــــرافراز

ث) درك مطلبث) درك مطلب
گل«با توجه به عبارت-38 و نه براي زمين/ بلكه براي مي خدا/ نه براي خورشيد/ به سؤاالت» فرستد/ چشم به راه پاسخ است. هايي كه برايمان

 زير پاسخ دهيد. 
ي پاياني بيانگر چه مفهومي است؟ در جمله» به راه چشم«ب) چيست؟»هاگل«الف) منظور از

 را در اشعار زير بنويسيد:» تاج بر سر نهادن«تفاوت معنايي-39
»خــود انــدر جهــان تــاج بــه ســر نهــمكــه ايرانيــان را بــه كشــتن دهــم«الــف)

 است؟ بيانگر چه مفهومي» الملك كمال«از درس» پوسي دارند استاد استدعاي دست«ي جمله-40
 را بنويسيد.» نيك از جاي بشد«با توجه به عبارت زير، مفهوم كنايي-41

مي« و بر خويشتن وي ژكيد. خواجه احمد او را گفت: در همه بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت؛ برخاست، نه تمام ي كارها ناتمـامي؛
 ...»نيك از جاي بشد

، دو پيام محوري آن را بنويسيد.»گاو«با توجه به عبارت زير از داستان-42
اين حرفو نزن«كدخدا گفت:» من مشدي حسن نيستم. من گاوم. من گاو مشدي حسن هستم.«چنان در حال نشخوار گفت: مشدي حسن هم

 ...»مشدي حسن. تو خود مشدي حسن هستي 
 منظور شاعر از واژگان مشخص شده در بين زير چيست؟-43

و« ــان ــر از فرعونيـ ــتوادي پـ ــان اسـ وموسيقطبيـ »انـدر ميـان اسـتنيـلجلودار اسـت

از-44  مقصود كلّي شاعر چيست؟» باغ نگاه«در شعر زير
»شب دو صفت از ياكريم/ بال به بال نسيم/ از لب ديوار دلت/ پر كشيد«

 مصراع دوم بيت زير بيانگر چه مفهومي است؟-45
ــان« ــدر كمـ ــز انـ ــر گـ ــد تيـ ــي رانـ ــردهمـ ــويش كـ ــر خـ ــمانسـ ــوي آسـ »ه سـ

ج) حفظ شعرج) حفظ شعر
و شكر كـز سـخنم مـي-46 ريـزداين همه شهد
ــود-47 ــحرخيزان ب ــاس س و اَنف ــافظ همــت ح
ــمم-48 ــد .............. آب چش ــاربان بگويي ــا س ب
و خوشدل چه عجـب-49 من اگر .............. گشتم
ــاران-50 ــر در به ــون اب ــريم چ ــا بگ ــذار ت بگ

ــداجــر .............. اســت كــزا ن شــاخ نبــاتم دادن
ــد ــاتم دادنـ ــام نجـ ايـ .............. ــد ز بنـ ــه كـ
ــاران ــه روزِ ب ــدد ............. ب ــتر نبن ــر ش ــا ب ت

ــن و اي ــودم ــتحق ب ــد مس ــاتم دادن ــه زك ــا ب ه
ــاران ــزد روز .............. ي ــه خي ــنگ نال ــز س ك
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و نثر و مفهوم شعر و نثرالف) معني و مفهوم شعر  الف) معني
مي-1 و بر خويشتن  ژكيد. بوسهل برخاست، نه تمام
(مسعود) شبگير، برنشست.-2  امير
 از گزند داسِ دروگر وقت هيچ روينده را زنهار نيست.-3
و به شكر اندرش مزيد نعمت.-4 و جلّ كه طاعتش موجبِ قربت است  منّت خداي را؛ عزّ
مي جلوي كلبه-5  بست. اش باغچه
 گفت. كدخدا با تحكّم-6
 هاي صورتگر پير، رعشه آورده. به دست-7
 پا در ركاب راهوار خوش دارند.-8
و دريدن گرفت.-9 و كشتي پر شده، نشستن  آب نيرو كرده بود

سقُلمه زد به پهلويم.-10  اصغر يك
و مبَشرات برفتند.-11 و به توقيع مؤكّد گشت  نبشته آمد

ب) واژگانب) واژگان
ــواراز حكـم جلـوداراست فرمـان بـردنفرض-12 ــت دش ــارد، نيس ــو بب ــارد، گ ــغ ب ــر تي گ

 گشته. باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل-13
مي شكيببيي چند اسب شيهه-14  شكست. سكوت دشت را در هم
مي نامه-15 و هاي رسيده را به آغاجي خادم مي خير خيردادم  آوردم. جواب
از استاد صورتگر تمثالي نيم-16  ما بسازه.يلشمارخ
كه-17  ايد، يكي هم از اين شاه زنده بسازيد. از صورت شاه شهيد ساختهها پردهشما
 شده. فايقي تاكي به قدرت او شهد عصاره-18
و وبال اين به چه كار آيد؟ وزر-19

پ) خودآزماييپ) خودآزمايي
 است:» رضاخان«عبارت زير بيانگر كدام ويژگي دربار-20

ان« »شاءاهللا اعلي حضرت؛ خواب شهريارانِ خجسته، پيوسته نيكوست. تدين: خيره،
(ذكر يك مورد كافي است.)» مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند«عبارت-21  بيانگر چيست؟
 بنويسيد.» كه چندين بپيچم كه اسفنديار/ مگر سربپيچاند از كارزار«را در بيت» كارزار«معادل امروزي-22
از-23  چيست؟» خيزند هاي كژخيم شكوهش را به ستيز برمي خسوف«در عبارت» هاي كژخيم سوفخ«منظور
و خس مزرعه«با توجه به شعر-24 تو آفتاب/ خار مي» آفتاب«چرا شاعر»ي چشم و خس چشم جانباز  داند؟ را خار
 بيانگر كدام صفت خداوند است؟»ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد پرده«عبارت-25
مي دقيقه«در عبارت-26 مي ها به يكديگر جاي آن سپارند .../ والدت كه روزگاري از گوهر نور بود/ به سوي بلوغ و گاه كـه تـاج بـر سـرش خزد

 ...»خيزند هاي كژخيم شكوهش را به ستيز برمي نهادند/ خسوف
 كند؟ ماجراي ساختگي فرار گاو را باور نمي» گاو«چرا شخصيت اصلي داستان-27
 بست از پذيرفتن هداياي سلطان مسعود چيست؟ با توجه به عبارت زير، دليل اصلي خودداري قاضي-28

و شمار آن به قيامت مرا بايد داد؟ به هيچ حال اين عهده قبول نكنم.« »مرا چه افتاده است كه زر كس ديگر برد

 هاي ادبيهاي ادبيت) دانشت) دانش
 از بين عبارات زير كدام گزينه درست است؟-29

و متكلّف سجع و با رعايت اعتدال به كار رفته الف) در نثر مصنوع و اصطالحات دشوار به صورت طبيعي  اند. هاي متوالي، لغات، تركيبات
و دمنه«ب) كتاب و فنّي است. نمونه» كليله  اي از نثر مسجع

4آزمون شماره-3ادبيات فارسي
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و فلك دستهگل«با توجه به متن زير از درس-30 (راوي داست زاويه» ها  ان) را مشخص كنيد.ي ديد
ده رفاقتم با اصغر از روزي شروع شد كه معلم« و »تا تركه بهش زد. مان دست چپ مرا گذاشت روي ميز

و زيبايي در كدام نوع نقد، منتقد به بررسي آرايه-31 مي ها  پردازد: هاي ادبي آثار
ج) نقد فنّيب) نقد لغوي الف) نقد اخالقي

زي كدام-32 ر داراي نثر مرسل است؟ يك از آثار
و دمنه نامه الف) قابوس ب) كليله

و نوع آن را مشخص كنيد.» جانان من برخيز بر جوالن برانيم/ زان جا به جوالن تا خط لبنان برانيم«در بيت-33  جناس
و اسارت«-34 و اسفنديار«در داستان» برخورد آزادي  يك از عناصر داستان است؟ بيانگر كدام» رستم
 اثر كيست؟» برادران كارامازوف«-35
 انگيزي بيت زير، افزوده است؟ اي، بر خيال فردوسي، با استفاده از چه آرايه-36

ــن« ــتوران در آن پهــ ــم ســ ــتز ســ ــتدشــ ــت هش ــمان گش و آس ــد ــش ش ــين ش »زم

 برگرفته از كدام اثر غالمحسين ساعدي است؟» گاو«داستان-37

ث) درك مطلبث) درك مطلب
گل«به عبارت با توجه-38 و نه براي زمين/ بلكه براي مي خدا/ نه براي خورشيد/ »فرستد/ چشم به راه پاسخ است. هايي كه برايمان

 چيست؟»هاگل«الف) مقصود از
ي پاياني بيانگر چه مفهومي است؟ي به كار رفته در جملهب) كنايه

؟مفهوم مشترك به كار رفته در دو عبارت زير را بنويسيد-39
و بنايي بزرگ افراشته گردانم، چان كه ذكر آن تا آخر روزگار باقي ماند. غرض من آن است كه تاريخ پايه«گويد: بيهقي مي »اي بنويسم

مي مگر ترانه«گويد: شكسپير مي »ي دهر، شكوه تو را بستايد. ماند/ تا به ناخواست دست جفاپيشيهي من كه در روزگار نامده بر جاي
.را در دو مصراع زير بنويسيد» جوالن«ي وت معنايي واژهتفا-40

ــرانيمجانـــان مـــن برخيـــز بـــر جـــوالن بـــرانيم« ــان ب ــطّ لبن ــا خ ــوالن ت ــه ج ــا ب »زان ج

 ها پاسخ دهيد. با توجه به شعر زير به پرسش-41
»كه به او آب برسانندكاريز خوش دارد خيال كند/ كه رودها/ تنها براي اين هستند/«

ازد-42 دل«ر شعر زير منظور  چيست؟ چرا شاعر چنين تركيبي را به كار برده است؟» لب ديوار
»شب، دو صفت از ياكريم/ بال به بال نسيم/ از لب ديوار دلت/ پركشيد«

از-43 و نگين از دست اهريمن بگيريد«در بيت» اهريمن«مقصود  كيست؟» فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد/ تخت
از-44  در عبارت زير چيست؟» چنبر زدن«مقصود

و راه رفتن خسته شده بود كه در آستانه« »ي در مثل مار چنبر زد. تزار آنقدر از كار كردن
 را بنويسيد.» تا اين عارضه افتاد«در عبارت زير معادل امروزي-45

نُك تا اين عارضه افتاده بود، بونصر نامه« ميهاي رسيده را، به خط خويش »آورد.ت بيرون

ج) حفظ شعرج) حفظ شعر
نشينان ............. به طاقت آمـداي صبح شب-46
و خوشدل چـه عجـب من اگر كام-47 روا گشتم
بگذاشـــتند مـــا را در ديـــده آب ..............-48
ــد-49 ــه نجــاتم دادن دوش وقــت ســحر از غص
و آينـه-50 ي ............. جمـال بعد از اين روي من

ك دارانه ديـر مانـدي چـون .............. روزهاز بس
ــن و اي ــودم ــد .............. ب ــاتم دادن ــه زك ــا ب ه

ــاران ــت، .............. گناهك ــو در قيام ــان چ گري
............. دادنــدو انــدر آن ظلمــت شــب آبِ
ــوه ــر از جل ــا خب ــه در آنج ــد ك ــم دادن ي ذات

اپلیکیشن پادرس 



8

 الف) معني واژگان:الف) معني واژگان:
 انحراف كژروي،-4 زيور-3 امضا شده-2 مرغوب-1
 آشتي-8 شكوه-7 زره-6 بان سايه-5

ب) تاريخ ادبيات:ب) تاريخ ادبيات:
ب) تولستوي الف) پرويز خرسند-1
»الف«ي گزينه-2
»ب«ي گزينه-3
و متكلف الف) ساده-4 ب) مصنوع
و حقيقت-5  حق
 عزاداران بيل-6
د) اغراقج) تشبيه استعارهب) الف) جناس تام-7

ج) خودآزمايي:ج) خودآزمايي:
و نصيحت صلح-1  جويي طلبي
و رغبت در خوانندگان-2  هشدار به غافالن/ ايجاد نشاط
 ورزي تربيت خانوادگي/ ترس از قيامت/ قناعت-3
 از بين بردن نيروهاي دشمن-4
و چاپلوسي-5  تملق
 وادي: سرزمين فلسطين/ نيل: مشكالت-6

د) درك مطلب:د) درك مطلب:
ب-1  استعدادها-2 ين مردممحبوبيت حسنك

»ب«ي گزينه-4 نور خورشيد-3
6عظمت پيامبر-6»ج«ي گزينه-5
و خودخواه-7 2ي گزينه-8 افراد مغرور

 ) شعر حفظي: ) شعر حفظي:هه
شب فرقت/ قطع الف)  نشينان جانم به طاقت آمدب)

د) بند غم ايام نجاتمج) شهد/ شكر

و) به نثر روان برگردانيد:و) به نثر روان برگردانيد:
مي-1  رفت. انس با شمشير برهنه به ميدان جنگ
 اش نبود. لباس اندازه-2
 خواست با عابدي مشورت كند.-3
و زيبا نبود.-4  گنبد جذاب
مي-5  كوبم. امروز اين گونه بر گردنت
مي-6  كند. دست توبه به اميد پذيرش پروردگار بلند
شد-7 و گروه چاكران را روانه كرده بود.تا نزديك نماز ظهر از اين امور مهم آسوده ه بود
و خوشبختانه كشتي-8 و فرياد بلند شد و پاي راست مجروح شد. بانگ  هاي ديگر به او نزديك بودند
و غبار طور سينا را با مژه-9 و از اينجا تا فلسطين سينه بايد گرد  خيز رفت. ها پاك كرد

و نمي-10 و دردسر اين زرها چه سودي دارد.گويم اين پاداش موجب افتخار است  سخت نيازمند نيستم اما گناه سنگين
مي-11 و او را از كار بركنار سازد. هميشه انتظار  كشيد تا پادشاهي قدرتمند بر خدمتگزاري سيلي بزند

1آزمون-3ادبيات فارسي هاي امتحاني پاسخ سؤال
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 الف) معني لغت
و گوشه-) عابد مسيحي1  نشين/ مشورت كند ترساي پارسا
 تندمزاجي-بدخلقي-يزاده/ بدخوي بزرگ-) محتشم2
 مجازات مكن-كيفر/ مؤاخذه مكن-) مجازات3
 زينت-) زيور4
 چهره-) صورت5

و نثر ب) معني شعر
پ) خودآزمايي

1» «2»پ) و سرچشمه» نور«زيرا» الف) و شكوه جواني»ب«ي آفرينش خداوند است./ نماد خداوند است  شور
و حرام بود4 ) فلسطين3 ن مال) توجه به حالل
ي شديدي كه به گاو خود داشت. ) به دليل عالقه5

ت) درك مطلب
[2/1)2 ) پي بردن به حقايق1  ) به احترام حسنك در مقابل او برخاست.2/2وزير مسعود غزنوي] نخست=) حسن ميمندي
 ) عصبانيت شديد2/4 ) بوسهل زوزني2/3
3» «5 ) رازپوشي عارفانه4»ب) »پ)

 ادبي هايث) دانش
 ) تاگور/ جالل آل احمد/ حميد سبزواري/ ابوالفضل بيهقي1
 ) فضاسازي4 ) لحن3 ) نقد فنّي/2
[يا هر مورد درست ديگر]5 و نو »الف«-تلميح»/پ«-استعاره»/ت«-جناس تام»/ب«-) اغراق6 ) جدال كهنه

ج) حفظ شعر
ب) هاتف-) الف) كاروان1  صبر-محمل/
ب) بيرون نمي) الف) چه مبارك2 و چه فرخنده شبي/  توان كرد الّا به روزگاران سحري بود

و نثر:الف) معني الف) معني و نثر:و مفهوم شعر و مفهوم شعر
 آمد.7به آرامي پيش حسين-1
(خفتان) خود را بر تن كرد.-2  وقتي روز شد رستم لباس جنگي
من-3 و عذاب اين براي من چه ارزشي دارد؟ يا سنگيني بار اين گناه براي  هيچ ارزشي ندارد. گناه
و شكر او موجب افزايش نعمت است.-4 و بزرگ است كه فرمان بردن از او باعث نزديكي به او است  ستايش مخصوص خداوند عزيز
ي شهيد برهاني عمليات كرديم. ديشب روي تپه-5
 آن كاله پادشاهي را بر سرش گذاشت.-6
پر-7 و گوشهسشتصميم گرفت براي پيدا كردن پاسخ درست (ترساي پارسا  نشين) مشورت كند. هايش با عابد مسيحي
(ساحل) رود هيرمند رفت.-8 و به كنار [مسعود] صبح زود سوار اسب شد  روز دوشنبه امير
مي-9 (دم) ياري رساننده هر نفسي كه مي كشيم و زماني كه بيرون (بازدم) شاديي زندگي است  بخش وجود است. آيد

گلدوباره-10  ها افتاديم. دسته به فكر
 بعد از آن كمربندهاي يكديگر را گرفتند.-11

ب) واژگانب) واژگان
 واجب گردانيدن، تعيين كردن-14 پرخاشجو، جنگجو-13 طناب، ريسمان-12
 صورت، چهره-17 بلند-16 سالم، زنده-15
 گاه قسمت فوقاني خارجي استخوان سر، گيج-19سفره-18

2آزمون-3ادبيات فارسي هاي امتحاني پاسخ سؤال
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پ) خودآزماييپ) خودآزمايي
(از خود بيگانه شدن)-20  به دليل فقر يا دلبستگي عميق به گاو، مسخ
 مجازات نكن يا مؤاخذه نكن-22 استبداد-21

(حاميان اسرائيل) قطبيان: اسرائيلي–وادي: فلسطين-24 وجو يا تفحص جست-23  ها
 والدت-26 اجير كردن، پول دادن-25
گل چون در آن از واژه-27 و ديرينه هايي مانند و... استفاده شده كه همگي بيانگر آرزوهاي بلند ي انسان است. دسته، پله، مناره، صعود
و مغرور كاريز: انسا-28 (ديگر پديده رودها: انسان-هاي خودخواه  هاي هستي) ها

 هاي ادبيهاي ادبيت) دانشت) دانش
من-30(ب) يا گلستان سعدي-29  اول شخص يا
ا-31 مي(ب) يا نقد لغوي آثار و قواعد آن ارزيابي و اصول  كند. دبي را از نظرگاه كاربرد زبان
و روشنايي، علم-32 ب) سروانتس محمد افغاني الف) علي-33 حق، حقيقت
 ) كنايه3 ) تشبيه2 ) اغراق34-1
جا-36 عزاداران بيل-35 و و ننگ يا ما  تنگ
دو-37 و و شير/ چو  جناس ناقص-پير

ث) درك مطلبث) درك مطلب
و محبت-38 ب) منظر الف) عشق
ب) به كمال رسيدن يا به جواني رسيدن الف) پادشاهي-39
(از كوره در رفت.)-41 استاد تقاضاي مالقات يا اداي احترام دارند.-40  كامالً عصباني شد.
و گريز از واقعيت-42 (مسخ)  رهبر-(ره)موسي: امام خميني-43 از خود بيگانگي
ن-44 (از دست دادن بينايي) توصيف  پذيرفتن، توجه كردن-45 ابينايي جانباز

ج) حفظ شعرج) حفظ شعر
 محمل-احوال-48 غمِ-47 صبري-46
 وداع-50 روا كام-49

و نثر:الف) معني الف) معني و نثر:و مفهوم شعر و مفهوم شعر
مي-1 و زير لب غرولند  كرد. بوسهل از جاي خود بلند شد ولي نه كامل
(مسعود) صبح زود سوار-2  بر اسب شد. امير
 از آسيب زمان كه مانند داس دروگر است، هيچ موجودي در امان نيست.-3
و شكر او موجب افزايش نعمت است.-4 و بزرگ است كه فرمان بردن از او باعث نزديكي به او است  ستايش مخصوص خداوند عزيز
مي جلو كلبه-5  كرد. اش باغچه درست
 كدخدا با جديت گفت.-6
 هاي نقّاش پير لرزه آورده. دستبه-7
 سوار بر اسب تندرو خود هستند.-8
(شكسته شدن) كرد.-9 و متالشي شدن و شروع به غرق شدن و كشتي پر از آب شد (مواج شده بود يا باال آمده بود)  آب قدرت گرفته بود

(گوشه-10 ي مشت) يك ضربه به پهلوي من زد. اصغر با آرنج
و نامهها) نوش(نامه-11 و با امضاء تأكيد شد  رسانان رفتند. ته شده

ب) واژگانب) واژگان
 صبر، ناآرامبي-14 بلند-13 واجب گردانيدن، تعيين كردن-12

4آزمون-3ادبيات فارسي هاي امتحاني پاسخ سؤال
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 نقاشي، تابلو-17 صورت، چهره-16 سريع-15
 گناه-19 برگزيده، برتر-18

پ) خودآزماييپ) خودآزمايي
(چاپلوسي)-20  تملق
و... در جامعه، كينه محبوبيت حسنك، وجود افراد مزدور-21  توزي دشمنان حسنك
 حوادث ناگوار-23 جنگ، نبرد-22
مي-24 (بصيرت) چشم جانباز را بر آفتاب ترجيح  دهد. زيرا فروغ معنوي
 پوشي خداوند ستّارالعيوب بودن يا عيب-25
ب) حوادث ناگوار الف) گذر عمر يا زمان-26
و مسكنت به دليل وابستگي شديد به گاو، فقر-27
 رسي در روز قيامت ترس از حساب-28

 هاي ادبيهاي ادبيت) دانشت) دانش
و دمنه«(ب) كتاب-29 و فنّي است. نمونه» كليله  اي از نثر مسجع
(من)-30  جوالن جناس تام-جوالن-33 نامه(الف) قابوس-32(پ) نقد فنّي-31 اول شخص
 اران بيلعزاد-37 اغراق-36 داستايوسكي-35 مايه درون-34

ث) درك مطلبث) درك مطلب
و محبت الف) نعمت-38 ب) منتظر است. ها يا عشق
 جاودان ماندن اثر-39
و سوريه) است. در مصراع دوم: تاختن، شتابان در مصراع اول: نام منطقه-40 (بين اردن  اي
ب) در اختيار او باشند يا به او خدمت كنند. هاي خودخواهن الف) قنات، انسا-41
 اسرائيل-43ي دل است. بان قلعه چشم، زيرا چشم، ديده-42
 از زماني كه اين اتفاق افتاده بود.-45 حلقه زدن، به دور خود پيچيدن-44

ج) حفظ شعرج) حفظ شعر
 چشم-حسرت-48 مستحق-47 شام-جانم-46
 وصف-50 حياتم-49
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