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آزمون
1

ماهحان: دينوبت امت  )2سي (فارامتحان درس: 
  ل)سال او(نيم

دقيقه 80مدت امتحان:  دوم متوسطه ةدهم، دوريازپاية  ،هاية رشتهشاخة نظري، كلّ
نمرهسؤاالترديف

نمره) 7الف) قلمرو زباني (
ا پاسخ دهيد:همتن زير را بخوانيد و به پرسش -1
ازگشـتم ول شد. من بگفت: بونصر را بگوي كه امروز درستم و در اين دو سه روز، بار داده آيد كه علّت و تب تمامي زاي«

».اين چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجدة شكر كرد خداي را بر سالمت امير و نامه نبشته آمد
است؟» رايي«نوع چه » بونصر را بگوي«در جملة » را«الف) 

ديل كنيد.ب) كدام جمله در اين نوشته، به صورت مجهول به كار رفته است؟ آن را بيابيد و به يك جملة معلوم تب
نقش تبعي را بنويسيد.نوع پ) در اين نوشته، كدام واژه نقش تَبعي دارد؟ 

هاي مشخّص شدة زير را بنويسيد.ت) نقش واژه
شد و سجدة شكر كرد. شادسخت 

  

د.شزايل  تماميدر اين دو سه روز بار داده آيد كه علّت و تب 
  

د.ها را مشخص نماييو مصوت هاهاي زير را ابتدا به هجاهاي سازندة آنها تجزيه كنيد؛ سپس صامتواژه -2
آفرينش::مجنون

زير را بنويسيد. معني واژگان مشخّص شدة -3
برگير و بياور. اكراهنيايد، به  طوعالف) برو؛ اگر به 

درآمد.اهتزاز ها به كه رفته               پ) ديري نگذشت پرچم روسافسرها ب) خدا داند چه 
رفت بر اين قاعده روزي سه چار               مرغزاراَش القصه در آن ت) در پي

دويدم.مي لكّهكردم و گشتم، قوز ميبازميام خاله ةث) وقتي از خان
ها را بنويسيد.هاي زير بيابيد و درست آنهاي اماليي را در نمونهنادرستي -4

ــه رود ســند مــي  ــف) ب ــرهمال ــد ب  غلطي
  

ــوه     ــي كـ ــوه از پـ ــران، كـ ــواج گـ ز امـ
  

ه باشيم.ختي گذاردلَتي كه بازيافتيم، تر بتوانند زيست و ما حقّ اين نعمت تندرسب) تا خويشتن را ضيعتكي هالل خرند و فراخ
وغـاان شـهر پرغ پ) چون ياران موالنا به آزار شمس برخاستند، شمس، ناگزير دل از قونيه بركند و عظم كرد كه ديگر بد

بازنيايد.
امالي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -5

آغوز) بود براي طفل. -آقوزاز لحاظ آشنايي با ادبيات، سعدي براي من به منزلة شير (الف) 
هاي توپ روس باز شد.سفير) گلوله -سپيدة فرداي گنجه با نهيب و (صفيرب) 

با توجه به سرودة زير، جدول را كامل كنيد. -6
ــد  « ــر رگ روح زدن ــق ب ــتر عش  سرنش

  

»يك قطره فرو چكيد و نامش دل شـد   
  

وابسته  تركيب اضافي  هسته  تركيب وصفي
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نمره) 5ب) قلمرو ادبي (
ها پاسخ دهيد.نوشتة زير را بخوانيد و به پرسش -7
عرهايش راهايي كه خود سعدي در آنها نشسته و شـ من در آن اتاق كوچك و تاريك با او آشنا شدم؛ نظير همان حجره«

سـتيت سعدي انمود. اين تنها خصوصها را ساده ميكرد، قصهدراك خود معني ميّ اخواند و در حدام ميگفته بود. خاله
».كس شبيه نباشدكه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ

هبه آن را نشان دهيد.الف) در اين نوشته، يك تشبيه بيابيد؛ سپس ادات تشبيه و مشب
تشبيه:

به:مشبه  ادات تشبيه:

1  



)2نمونه سؤاالت فارسي (  6
نوشتة آورده شده، به ويژگي سهل ممتنع بودن سبك سعدي اشاره دارد؟ب) كدام قسمت از 

»ب«وجود دارد؟ (توجـه: در گـروه   » ب«گروه  هايهكدام يك از آراي» الف«هاي گروه در هر يك از نمونه -8
)يك آرايه اضافه است.

  

بالف
الف) بگير اي جوان دست درويش پير/ نه خود را بيفكن كه دستم بگير

سازم.ن ميمون كار به خلقت آدم رسيد، گفت: خانة آب و گل آدم ب) چ
پ) كمال عقل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ آگاه

دانندشكسته پر گشودن هنر است/ اين را همة پرندگان ميت) با بال 

تشخيص
آميزيحس

نمامتناقض
مجاز
كنايه

  

ر را بنويسيد.نام پديدآورندگان هر يك از آثار زي -9
الف) روزها                                                ب) مرصاد العباد

بيت زير را بخوانيد؛ سپس دو بيت بعدي آن را بنويسيد. -10
ـ «گفتي ز ناز:   »يش مرنجـان مـرا، بـرو   ب

  

آرزوست» يش مرنجانمب«آن گفتنت كه   
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نمره) 8( فكري) قلمرو پ
هاي مشخّص شده چيست؟هاي زير، مقصود از بخشدر نمونه -11

، در قُرص خورشيد/ غروب آفتاب خويشتندرياي خوندر آن 
ديد

درياي خون:

ونيست كه از جانب ا ايرانيهاي زندگي از حفره ايحفرههيچ 
شناخته نباشد.

حفره:

مفهوم هر يك از متون زير را بنويسيد. -12
ها مثل مور و ملخ در پهنة شهر پراكنده شدند.ف) روسال

مغز و پوستهمتانند بيب) كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست        كه دون
ها پاسخ دهيد:سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -13
ــي« ــر مـ ــه در بـ ــه حلقـ ــت، گرفتـ گفـ

ــدايي   ــن جــ ــق كــ ــد ز عشــ گوينــ
ــد سرشــــتم    ــق شــ ــروردة عشــ پــ
نمكــــز عشــــق بــــه غــــايتي رســــا

ــي ــوش  م ــوي او گ ــه س ــدر ب ــت پ داش
  

ــو حلقـــ   ــنم چـ ــامروز مـ ــر در هكـ بـ
ايــــن نيســــت طريــــق آشــــنايي   
جـــــز عشـــــق مبـــــاد سرنوشـــــتم
ــانم   ــن نمـ ــه مـ ــر چـ ــد اگـ ــاو مانـ كـ
ــاموش   ــنيد، گشــت خ ــه ش ــاين قص »ك

  

خواهد كه او را از عشق جدا نكند؟الف) در بيت سوم، چرا مجنون از خداوند مي
چيست؟» اين قصه«ب) منظور از 

ز نظر مجنون، غايت و نهايت عشق چيست؟پ) ا
به چه موضوعي اشاره دارد؟» از شبنم عشق، خاك آدم گل شد/ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد«بيت  - 14
بارزههاست. الزمة حضور و مجنگ با افكار پوسيده، دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه«با توجه به متن  -15

.»ين تفاوت كه در جبهة بيرون، شجاعت كارسازتر است و در اين يك، درايتدر هر دو جبهه، عشق است. با ا
داند؟ چرا؟نويسنده كدام نوع جنگ را دشوارتر مي

هاي زير را بخوانيد و به فارسي روان معني كنيد.ها و نوشتهسروده -16
الف) نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست

ند.دوي ده بياورها بخواست و ناب) از قضاي آمده، امير كشتي
ساالر ما، فخر جهان مصطفاستپ) قافله

ت) در همين كورمال كورمال ادبي آغاز به راه رفتن كردم.
ث) و اگر حق، تعالي، را با اين قالب، سر و كاري خواهد بود، در اين موضع تواند بود.

ج) گو، يارب از اين گزاف كاري          توفيق دهم به رستگاري
ديداي در خواب ميگون امواج لرزان      خيال تازهابچ) در آن سيم
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آزمونپاسخ 
1

ماهنوبت امتحان: دي  1ةشمار آزمونپاسخ 
ل)(نيم سال او  

دقيقه 80مدت امتحان:   )2فارسي (
مره)ن 7الف) قلمرو زباني (

جملة معلوم: تبديل به(بار داده شود.)  ) 25/0بار داده آيد. ((به بونصر بگوي).         ب)  ) 25/0حرف اضافه (» را«الف)  -1
امير نامـه را( معلوم: امير نامه را نوشت  (نامه نوشته شد). تبديل به جملة ) 25/0نامه نبشته آمد. ( /) 5/0امير بار بدهد. (

(يك مورد كافي است.)) 5/0نبشت) (
)5/0) / تمامي: قيد (25/0ت) شاد: مسند (           (يك مورد كافي است.) نوع: معطوف  -)25/0پ) تب: نقش تبعي (

)25/0/ نون: ن (صامت) و (مصوت) ن (صامت) ( )25/0(ج (صامت)  ـَ (مصوت)مجنون: مج: م (صامت)  -2
ـِ   ) / نـش: ن (صـامت)  25/0ري: ر (صـامت) ي (مصـوت) (    /: فـ (صامت) ـَ (مصـوت)   (مصوت) / ف اآفرينش: ء ا: ء (صامت) 
)5/0(مصوت) ش (صامت) (

) افسر: تاجبفرمانبري/ به اكراه: به زور و ستم كسي را به انجام كاري واداشتن، به اجبار/ برداري، اطاعت، الف) طوع: فرمان -3
ا و خميده بزار، چراگاه، علفزار/ ث) لُكّه: دوالسبزه ، جنبيدن / ت) مرغزار:نافراشت منصب / پ: اهتزاز:صاحب و كاله پادشاهان،

)25/0سرعت رفتن، رفتاري بين دويدن و راه رفتن (هر مورد 
)25/0غلتيد: درست (غلطيد: نادرست / ميميالف)  -4

)25/0() / گذارده: نادرست/ گزارده: درست 25/0ب) هالل: نادرست / حالل: درست (
)25/0پ) عظم: نادرست / عزم: درست (

)25/0(صفير ب)         )                  25/0آغوز (الف)  -5
)25/0) / تركيب اضافي: سرنشتر عشق (يا) رگ روح (يك مورد؛ 25/0)           هسته: قطره (25/0تركيب وصفي: يك قطره ( -6

)25/0وابسته: عشق (يا) روح (يك مورد) (
نمره) 5) قلمرو ادبي (ب
)25/0به: حجره ()     مشبه25/0)     ادات تشبيه: نظير (5/0ها كوچك و تاريك بود (الف) تشبيه: اتاق نظير همان حجره -7

)5/0ب) اين تنها خصوصيت سعدي است كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و ... (
)25/0) (آب و گل مجاز از جسـم)/ پ) تشـخيص (  25/0ن) / ب) مجاز () (دست گرفتن كنايه از ياري كرد25/0الف) كنايه ( -8

) ( با بال شكسته پرواز كردن.)25/0نما (گويد) / ت) متناقض(عقل مي
)25/0الدين رازي (دايه) (العباد: نجم)       ب) مرصاد25/0الف) روزها: محمد علي اسالمي ندوشن ( -9

)1شير خدا و رستم دستانم آرزوسـت (       زين همرهان سست عناصر دلم گرفت -10
)1دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر       كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست (   

نمره) 8پ) قلمرو فكري (
)25/0ها، فرهنگ و آداب ()         حفره: سنّت25/0درياي خون: شفق ( -11
)5/0ي (يا هر پاسخ درست ديگر؛ ندگ)          ب) سفارش به بخش5/0ي زياد بود. (سالف) تعداد سربازان رو -12
)5/0الف) زيرا ذات و سرشت مجنون با عشق پرورش يافته بود و سرشته شده بود. ( -13

)5/0ب) راز و نياز مجنون با خداوند (
)5/0پ) معشوق (ليلي) زنده بماند؛ هر چند عاشق (مجنون) جانش را در راه وصال از دست بدهد. (

)25/0اشاره به آفرينش انسان ( -14
درايـت و توان پيروز شد؛ اما در جنگ با افكار پوسيده،) زيرا در جنگ رودررو با شجاعت مي25/0جنگ با افكار پوسيده ( -15

)5/0تدبير كارسازتر است. (
)5/0نه غريبه و نه دوست، به فكرش نبود و با او غمخواري نكرد. ( كس،الف) هيچ -16

)5/0( .ود تعدادي كشتي خواست و ده قايق كوچك آوردندسعب) اتّفاقاً، سلطان م
)5/0پ) افتخار مردم جهان، پيامبر اكرم (ص) رييس و رهبر ماست. (

)5/0ت) بدون داشتن استاد و معلّم ادبيات، با احتياط به يادگيري ادبيات پرداختم. (
)5/0اطي برقرار كند يا جايگاهي بسازد، در اين مكان خواهد بود. (ث) و اگر خداوند بلندمرتبه با انسان ارتب

)75/0ج) (اي مجنون) بگو خدايا، رهايي و نجات از اين عشق بيهوده را به من عطا كن (
)75/0اي به ذهنش رسيد. (كرد (كه ناگهان) فكر تازههاي سفيد و ناآرام سند نگاه ميالدين به موجچ) سلطان جالل




