
« خدایا شروع سخن نام توست    وجودم به هر لحظه آرام توست » 

 3آزمون مستمر فارسی 

بارمسوالردیف

نمره( 7قلمرو زبانی ) 

 واژگان زیر را معنی کنید.  1

پ( نماینده:                     ت( خّمار: الف( پوییدن:                     ب( نبات :                     

ث( وجه:                         ج( سلسله جنبان:               چ( صنعت                      ح( فایق: 

2

 سب بنویسید .ابرای تعاریف زیر واژه من 2

الف( حالتی که در آن احساس بیگانگی و ملاحظه و رو دربایستی نباشد: 

ه داشتن دل از توجه به غیر حق : ب(نگا

1

جملات و ابیات زیر را از نظر نادرستی املایی بررسی کنید سپس صورت صحیح واژگان نادرست را بنویسید. 3

تی است که جمشید جم نداشتالف( ما را فراغ

 ب( یک دم غریق بهر خدا شو گمان مبر 

اشت.ارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذپ( چون ب

دریغش همه جا کشیده.ن نعمت بیت( خا

1

 با توجه به عبارت زیر به سوالات مربوط پاسخ دهید. 4

تان با موضوع پیوند فرهنگی ایران باس هپاییز سال گذشته، همان بزرگترین استاد دانشگاه ، مقاله ای تعیین کنند» 

 « اهنامه منتشر کرد.شو 

 الف( گروه نهادی را مشخص کنید. 

 نهادی را مشخص کنید.( هسته گروه 2

گروه متممی یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید. یک( 3

5/1

مشخص کنید.شود، کدام بیت ها دیده میحذف و نوع حذف در  5

 الف( خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است   مجموعه ای بخواه و صراحی بیار هم

ب( ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب            ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب 

 پ( دیری بنگذرد که جوان و کلان شوی          در جست و خیز آیی و در نشو و در نما 

1

در کدام گزینه جهش ضمیر دیده می شود؟ توضیح دهید. 6

 دو زبان است قلم، محرم نیست          الف( به قلم شرح غمت ندهم از آنک        

ب( ای صنم خوبرو به جان تو سوگند                 کم ز غم آتش زدی به جان و تن اندر

5/0



 نمره(  5)  قلمرو ادبی

آرایه های حسن تعلیل، تناقض، ایهام ، تشبیه را در بیت های زیر مشخص کنید. 7

نمانده است     وز عمر مرا جز شب دیجور ) سیاه( نمانده استالف( بی مهر رخت روز مرا نور 

 ب( ابر را گر نه بر او دل سوز است               آبش از دیده چرا بگشاده است

 ت( کسی که برق محبت در او زند آتش        ز تاب سایۀ او آفتاب می سوزد

 ی چو تو در کنار داردث( رخ و زلفت از شگفتی صفت بهار دارد       خُنُک آن سرو قد

1

 بیت زیر را با دانش ادبی خود کامل کنید. ) دو بیت ( 8

خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد                      آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی 

2

در بیت زیر کدام یک از ترکیب ها و واژه های مشخص شده، مفهوم مجازی دارد؟  9

هم نبرد اندر آرد به گرد سرنبرد                  یرانالف( بیامد که جوید ز ا

5/0

در مصراع های زیر کنایه را مشخص کنید. ) دو کنایه کافی است( 10

الف( با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است             ب( در دفتر زمانه فتد نامش از قلم 

1

5/0یک ترجمه از نصرا... منشی نام ببرید. 11

 نمره( 8) قلمرو فکری 

 ابیات و جملات زیر را معنی کنید.  12

و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر  الف( درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته

سر نهاده.

« جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست » ب( گفت: 

طلبم گر ببرد             خبر از من به رفیقی که به طرف چمن استپ( همت از باد سحر می

هر کس فکر جامعه را محترم نداشت              ت( در پیشگاه اهل خرد نیست محترم

4



"

و « جامه ای کو نشود غرق به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است » مفهوم مشترک بیت  13

 بیت زیر را بنویسید. 

کند در این محفل             دل نثار استقلا، جان فدای آزادیفرخی ز جان و دل می

1

فرخی خود را چگونه « موافق پابت قدم نداشت انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی     چون فرخی » در بیت  14

کند؟معرفی می

1

توان به چگونه می« دست از مس وجود چو مردان ره بشوی /  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی » با توجه به بیت  15

مرتبه کمال و ارزشمندی دست یافت؟

1

 هر یک از بیت های زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟ 16

« در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست» گفت: «  / گه نیستی کز سر درافتادت کلاهالف( گفت: آ

ب( این مدعیّان در طلبش بی خبرانند  / کان را که خبر شد خبری باز نیامد

1

 20همواره سربلند باشید و سرفراز

که فکر خویش گم شد از ضمیرم    چنان پر شد فضای سینه از دوست »    

تهران 19فاطمه غلامی , دبیر منطقه خانم 


