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نام و نام خانوادگی:

دبیرستان:

کالس:

 .1معنی چند واژه در مقابل آن صحیح است؟
«بارگی :اسب  /باره :اسب  /دَد :جانور اهلی  /جاه :درجه  /گُرد :پهلوان  /هماورد :همنشین  /خیرخیر :بیهوده  /تیز :سریع»
 )2چهار

 )1پنج

 )4دو

 )3سه

 .2در عبارت «هرکه به رای ناصحانِ مقبول سخن ،استظهار نجوید ،درنگی نیفتد تا آنچه از موافقت سعادت بدو رسیده،
ضایع شود و هرکه از شعاع عقلِ غریزی بهرهمند شد و استماع سخن را شعار ساخت ،اقبال او چون سایۀ چاه پایدار باشد
و دست جنگاور مرّیخ ،صالح نصرتش صیقل کند و قلم عطارد ،منشور دولتش توقیع کند ».چند غلط امالیی وجود دارد؟
 )2دو

 )1یک

 )4چهار

 )3سه

 .3کدام گزینه نادرست است؟
 )1رستم پیاده به نبرد اشکبوس میرود و او را شکست میدهد.
 )2در نبرد میان رهّام و اشکبوس ،اشکبوس بر رهّام پیروز میشود.
 )3طوس ،پهلوانی ایرانی بود که قصد جنگیدن با اشکبوس را داشت.
 )4هنگامی که کیخسرو در توران پادشاه بود ،افراسیاب پادشاه ایران بود.
 .4معنی همۀ واژهها کامالً درست است بهجز واژۀ گزینۀ ..................
 ) 1ویله کردن :ناله کردن ،نعره زدن ،فریاد زدن

 )2افسون :حیله کردن ،سحر کردن ،جادو کردن

 ) 3بسنده :کافی ،شایسته ،کامل ،سزاوار

 )4ساالر :سردار ،حکیم ،سپهساالر ،دارای شغل بزرگ

 .5معنی واژههای «درع – افسر – زره – نظاره» در کدام گزینه صحیح است؟
 )1زره – دیهیم – جامۀ جنگی – تماشاگر

 )2جامۀ جنگی از حلقههای آهن – دستبند شاهی – نوعی جامۀ جنگی – انتظار

 )3زره – بزرگ – درع – بیننده

 )4جامۀ جنگی از حلقههای آهن – تاج – سرنیزه – نظر کردن

 .6در کدام گزینه غلط امالیی نمیبینید؟
 )1اصطالح ادبی – هنگامۀ آزمون – سمند سرافراز – زره و گرز

 )2سهراب و هجیر – درع سواران – برخواست و بلند شد – جذبه

 )3امثال و حکم – عزم و رزم – خطّۀ نقض – سالخورده

 )4عنان و سنان – سراسیمه – مایع ننگ – رعد خروشان

 .7معنی واژۀ «رنگ» در کدام بیت ،متفاوت است؟
 )1که هم رزم جستی ،هم افسون و رنگ

نیامد ز کار تو بر دوده ننگ

 )2نهان با تو صد گونه رنگ آورد

زبون گیردت گر به چنگ آورد

 )3گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخسار خبر میدهد از سرّ ضمیر

 )4از رنگ زمانه و ز نیرنگ خسان

غصّه چه خوری ،بنوش از این نارنگی

« .8امثال و حِکَم» اثر کیست؟ و «جذبه» تخلّص کدام شاعر است؟
 )1دهخدا – مرتضی آوینی

 )2معین – محمود شاهرخی

 )3دهخدا – محمود شاهرخی

 )4معین – مرتضی آوینی

 .9در همۀ ابیات ،آرایۀ « اغراق » را میتوان یافت؛ بهجز گزینۀ ................................
 ) 1به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

کی اتّفاق مجال سالم ما افتد

 ) 2با ساربان بگویید احوال آب چشمم

تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

 ) 3به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی

 )4ملک جمشید ندارم که ز تو بوسه خرم

اینک اینک من و دل ،گر به دلی خرسندی

آزمون تستی ادبیات فارسی دهم  /درس  21و 21

1

id: @arashyariiii / Link: @adabiatyari

 .10در همۀ ابیات زیر ،بهجز بیت  ...........................صنعت « تضاد » به کار رفته است.
 ) 1آن نشنیدید که یک قطره اشک

صبحدم از چشم یتیمی چکید

 )2دوست نگردند فقیر و غنی

یار نباشند شقیّ و سعید

 ) 3گاه درخشید و گهی تیره ماند

گاه نهان گشت و گهی شد پدید

 )4من گهرِ ناب و تو یک قطره آب

من ز ازل پاک و تو پست پلید

 .11در میان واژگان « عتیب – شکیب – جهیز – حجیب – سلیح – رقیب – شهید » ،چند واژۀ «مُمال» دیده میشود؟
 ) 2پنج

 )1شش

 )4سه

 ) 3چهار

 .12در همۀ گزینهها «دو حرف اضافه برای یک متمم» دیده میشود؛ بهجز .......
 )1کمانِ به زه را به بازو فگند  /به بند کمر بر بزد تیر چند
 )2به رستم بر آنگه ببارید تیر  /تهمتن بدو گفت :بر خیرهخیر
 )3نماند ایچ با روی خورشید رنگ  /به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ
 )4به سهراب بر تیرباران گرفت  /چپ و راست جنگ سواران گرفت
 .13بیت «همیرفت و سهراب با او به هم  /بیامد به درگاه دژ ،گُژدهم» بیشتر ناظر بر کدام ویژگی حماسه است؟
 )1داستانی

 )3قومی و ملّی

 )2قهرمانی

 )4خرق عادت

 .14در کدام بیت به زمینۀ «قومی و ملّی» حماسه اشاره شدهاست؟
 )1دریدم جگرگاه دیو سپید  /ندارد بدو شاه از این پس امید
 )2تهمتن گز اندر کمان راند زود  /بر آن سان که سیمرغ فرموده بود
 )3بخندید رستم به آواز گفت  /که بنشین به پیش گرانمایه جفت
 )4بدو داد شاه اختر کاویان  /بر آن سان که بودی به رسم کیان
 .15کدام ابیات بیانگر «تحقیر و تمسخر» هستند؟
الفففته تهمفففتن برآشففففت و بفففا تفففو

گففففت کففففه رهرففففام را جففففام بففففاده اسففففت جفففففت

به تففففو قلففففب سففففنه را بففففه آیففففین بففففدار مفففففن اکنفففففون پیفففففاده کفففففنم کفففففارزار
په هففففماکنففففون تففففو را ای نَبففففردهسففففوار پیففففففففففاده بیاموزمففففففففففت کففففففففففارزار
ته یکفففففی تیفففففر زد بفففففر بففف فرِ اسففف ف

اوی کففففه اسفففف

انففففدر آمففففد ز بففففا بففففه روی

ثه پیفففففاده ندیفففففدی کفففففه جنفففففگ آورد سففففففر سرکشففففففان ،زیففففففر سففففففنگ آورد؟
 )1الف  -پ

 )2الف  -ب

 )3پ  -ث

 )4ت  -ث

 .16مفهوم بیت «همه تیغ و ساعد ز خون بود ،لعل  /خروشان دل خاک ،در زیر نعل» با مفهوم کدام بیت تناسب ندارد؟
 ) 1بجوشیییییییییییید دشیییییییییییت و بتوفیییییییییییید کیییییییییییوه ز بانییییییییییییگ سییییییییییییواران هییییییییییییر دو گییییییییییییروه
 )2همییییییییی گییییییییرز بارییییییییید هم ییییییییون تگییییییییرگ اَبَیییییییر جوشییییییین و تییییییییر و بیییییییر خیییییییود و تیییییییرگ
 )3همییییییییییی سییییییییییاختند آن دو لشییییییییییکر نبییییییییییرد برآمییییییید همیییییییی تیییییییا بیییییییه خورشیییییییید گیییییییرد
 )4چییییییییو خورشییییییییید بییییییییا رنییییییییگ دیبییییییییای زرد سیییییییییییییتم کیییییییییییییرد بیییییییییییییر تیییییییییییییود ال ورد
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 .17مفهوم بیت «سرِ گرگ باید هم اورل برید  /نه چون گوسفندان مردم درید» در همۀ گزینهها دیده میشود بهجز ......
 )1چیییییییو گیییییییرگ خبیییییییی

آمیییییییدت در کمنییییییید بکییییییییییش ورنییییییییییه دل بییییییییییرکن از گوسییییییییییفند

 )2کنییییییون کییییییوش کیییییی ب از کمییییییر درگذشییییییت نیییییییه وقتیییییییی کیییییییه سییییییییالب از سیییییییر ،گذشیییییییت
 )3عییییییالج واقعییییییه پیییییییش از وقییییییوع باییییییید کییییییرد دریییییی سیییییود نیییییدارد چیییییو رفیییییت کیییییار از دسیییییت
 )4چیییییییییون نیییییییییداری نیییییییییاخن درّنیییییییییده تییییییییییز بیییییییا دَدان آن بِیییییییهت کیییییییه کیییییییم گییییییییری سیییییییتیز
 .18مضمون بیت «نیامد به دامم بهسان تو گور  /ز چنگم رهایی نیابی مشور» در کدام بیت دیده نمیشود؟
 )1دامییییییین دولیییییییت چیییییییو بیییییییه دسیییییییت اوفتیییییییاد گییییر ِبهِلییییی ی)رهییییا کنییییی) بییییاز نیاییییید بییییه دسییییت
 )2دییییییییییییر آمیییییییییییدی ای نگیییییییییییار سرمسیییییییییییت زودت نیییییییییییییییدهیم دامییییییییییییییین از دسییییییییییییییییت
 )3گییییی یرَم دشیییییییمن شیییییییوی ور دوسیییییییت گییییییییری نخیییییییییییواهم دسیییییییییییتت از دامییییییییییین گسسیییییییییییتن
 )4دامییین دوسیییت بیییه صییید خیییون دل افتیییاد بیییه دسیییت بییییه فسوسییییی کییییه کنیییید خصییییم ،رهییییا نتییییوان کییییرد
 .19مفهوم بیت «نباشی بس ایمن به بازوی خویش  /خورَد گاو نادان ،ز پهلوی خویش» با کدام گزینه متناسب است؟
 )1تیییییو خیییییود از خیییییویش کیییییی رسیییییی بیییییه خیییییدای کییییییه تییییییو را خییییییود ز خییییییود جییییییدایی نیسییییییت
 )2بیییا لشیییکرت چیییه حاجیییت رفیییتن بیییه جنیییگ دشیییمن

تییییو خییییود بییییه چشییییم و ابییییرو بییییر هییییم زنییییی سییییپاهی

 )3چیییو دییییدم بیییر سیییر تیییاج زر خیییود ،شیییمع را لیییرزان ی قیییینم شییید کیییه خیییواب امییین بیییا دولیییت نمییییباشییید
 ) 4نبسییییته جییییز بییییدی میییین ،کمییییر بییییه کینییییه مییییرا ز سیییییینگ گییییییوهر خییییییود ،نالیییییید آبگینییییییه مییییییرا
 .20کدام گزینه مفهوم متفاوت با سایر گزینهها دارد؟
 )1اگیییییییییر ییییییییییاورت پیییییییییاکییییییییییزدان بیییییییییود بییییییییه کییییییییام تییییییییو خورشییییییییید گییییییییردان بییییییییود
 )2بکوشیییییییییییید و پیکیییییییییییار میییییییییییردان کنیییییییییییید پنییییییییییاه از بالهییییییییییا بییییییییییه یییییییییییزدان کنییییییییییید
 )3بیییییییییه نییییییییییروی ییییییییییزدان نیکییییییییییدهیییییییییش کییییییییییزین کییییییییییوه آتییییییییییش نیییییییییییابم تییییییییییپش
 )4ز گیتییییییییی بییییییییه یییییییییزدان پناهییییییییید و بییییییییس کیییییییییییه دارنیییییییییییده اویسیییییییییییت و فرییییییییییییادرس
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پاسخ تشریحی آزمون
 .1گزینۀ  ←1دَد :جانور دررنده ،مانند شیر و پلنگ و گرگ  /هماورد :حریت ،رقیب  /خیرخیر :سریع.
 .2گزینۀ « ← 1سالح» صحیح است.
 .3گزینۀ  ← 4هنگامی که افراسیاب در توران پادشاه بود ،کیخسرو پادشاه ایران بود(.پادشاهان دو کشور را اشتباه نگیریده
 .4گزینۀ  ← 4سا ر :سردار ،سنهسا ر ،آنکه دارای شغلی بزرگ و منصبی رفیع باشد ،حاکم (نه حکیم!ه
 .5گزینۀ  ← 1درع :جامۀ جنگی که از حلقههای آهنی سازند ،زره  /افسر :تاج ،دیهیم ،کاله پادشاهی /
زره :جامهای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکّب از حلقههای ریز فو دی که آن را به هنگام جنگ بر روی لبا

های

دیگر میپوشیدند  /نظاره :تماشاگر ،بیننده.
 .6گزینۀ  ← 1شکل صحیح واژگان غلط سایر گزینهها :گزینۀ  :2برخاست  /گزینۀ  :3خطّۀ نغز  /گزینۀ  :4مایۀ ننگ
 .7گزینۀ  ← 3معنی «رنگ» در گزینۀ  :3رنگ ،لون ،فام  /معنی «رنگ» در سایر گزینهها :حیله و نیرنگ.
 .8گزینۀ « ← 3امثال و حِکَم» اثر «علی اکبر دهخدا» و «جذبه» تخلّص «محمود شاهرخی» است.
 .9گزینۀ  ← 4اغراقها :گزینۀ  :1حتّی باد هم اجازۀ ورود به بارگاه معشوق را ندارد  /گزینۀ  :2روز گریۀ عاشق همچون
روزی بارانی است  /گزینۀ  :3معشوق آنقدر زیبا و جذّاب است که زیورها را میآراید و زیباتر میکند.
 .10گزینۀ  ← 1تضاد سایر گزینهها :گزینۀ  :2فقیر با غنی و شقی با سعید  /گزینۀ  :3درخشش با تیرگی و نهان با پدید /
گزینۀ  :4گهرناب با قطره اشک و پاک با پلید.
 .11گزینۀ  ← 3چهار واژۀ «مُمال» :عتیب – جهیز – حجیب – سلیح.
 .12گزینۀ  ← 3دو حرف اضافه برای یک متمم سایر گزینهها به ترتیب :به بند کمر بر  /به رستم بر  /به سهراب بر.
 .13گزینۀ  ← 1این بیت گزارشی از حرکت سهراب و گُردآفرید و آمدن گُژدهم به درِ قلعه میدهد؛ پس داستانی است!
 .14گزینۀ ← 4گزینۀ1و:2زمینۀخرق عادت/گزینۀ :3زمینۀ داستانی/گزینۀ  :4اختر کاویان و رسم کیان «زمینۀ قومی و ملّی»
 .15گزینۀ « ← 1تحقیر و تمسخر» در ابیات «الت – پ» آمده است.
 .16گزینۀ  ← 4مفهوم گزینۀ چهار :طلوع خورشید  /مفهوم صورت سؤال و دیگر گزینهها :سهمگینبودن نبرد و مبارزه.
 .17گزینۀ  ← 4مفهوم گزینۀ چهار :پرهیز از مبارزه با قدرتمندتر از خود  /مفهوم صورت سؤال و دیگر گزینهها :باید جلوی
ظلم و اتفاق بد را از ابتدا گرفت و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
 .18گزینۀ  ← 1مفهوم صورت سؤال و گزینۀ  2و  3و  :4رها نکردن  /گزینۀیک :اغتنام فرصت و بهرهگیری از بخت و اقبال
 .19گزینۀ  ← 4مفهوم صورت سؤال و گزینۀ چهار :از ماست که بر ماست  /مفهوم سایر گزینهها :گزینۀ  :1اسیر نفس ،راهی
به مراتب قُرب ندارد  /گزینۀ  :2چشم و ابروی معشوق ،بهترین سالح جنگ هستند  /گزینۀ  :3تقابل آسایش با دولتمندی.
 .20گزینۀ  ← 2در همۀ گزینهها پناه بردن به خدا و یاری خواستن از او دیده میشود؛ پس باید به سراغ مفهوم دیگری
برویم  /گزینۀ  1و  3و  :4فرجام نیک پناهبردن به خدا  /گزینۀ  :2فقط توصیه به پناهبردن به خدا در بالهاست.

