
 

 

 )دبیر ادبیّات جویبار(اح : هدایتیطرّ به نام خدا    (7-6-5درس های یازدهم ) فارسیجامع آزمون تستی      

 

 لغت وامال

 نهیب : فریاد بلند      معنی شده است ؟   غلط ،با توجه به معنای مقابل کدام کلمه-1

 د( صفیر : صدای بلند      ج( تفریط : کوتاهی کردن در کاری      النه ی زنبورب( زنبورک : 

 امالیی دارد ؟          التهاب : شعله ور شدن  غلطبا توجه به معنای مقابل ، کدام کلمه  -2

   د( مقرر : معلوم                   ج( خصال : خوی ها                 ب( اعطاع : واگذاری 

 به ترتیب یعنی .........« محمل،موسم،رایت،جهد،سرشت»-3

 ب(مهد،هنگام،درفش،رنج بردن ،طبع           رنج بردن،آفرینش-پرچم-زمان-الف( بیهوده 

 د(مهد،هنگام،پرچم،مبارز،طبع                              رینج(بیهوده،زمان،بیرق،کوشش،آف

 امالیی و رسم الخطی بیشتری به چشم می خورد ؟ غلط در کدام گروه از کلمات زیر ، -4

 الوحیّت و خدایی  –رقبت و میل  –تعبیه کردن و قرار دادن  –مذلّت و فرومایگی  –ت و بزرگ الف( جلّ

 بعد و دور -هیئت و شکل –چارگری و تدبیر  – مشعشع و درخشان –ب و نزدیک شونده ب( مغرّ

 تسخیر و تصرف کردن  –شایغ و آرزومندی  –فراغ و آسایش  –ازن و اجازه  –غُرب و هم جواری ج( 

  خزاین و گنجینه ها-مشتبح و اشتباه کننده – غَنا و بی نیازی –غیرت و حمیت  –د( افراط و زیاده روی 

 در تمام گزینه های زیر ، به جز گزینه ی ........... همه ی کلمات هم خانواده هستند . - 5

 راضی  –ض تمار –مرضیه  –ب( مرتضی                   میثاق  –ثقات  –وثیقه  –الف( ثقت 

 صریح  –صراحت  –مصرّحه  –د( تصریح                   فاتح –استفتاح  –فتوح  –ج( مفاتیح 

 مفهوم و قرابت معنایی

 مفهوم کلی بیت زیر چیست ؟-6

     چون بسی ابلیس آدم روی هست          پس به هر دستی نشاید داد دست  الف( ظاهر فریبی نکردن

 د( شرکت نداشتن در امور ناشایست ج(دوری از اعمال شیطانی  دن ب( گول ظاهر را نخور

          دارد ؟ تفاوت مفهوم کدام بیت با سایر ابیات  -7

  الف( اسیر عشق را معذور دار ای پندگو بگذر               که چون ساقی بکار آید خرد بیکار می گردد 

 گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم              پیر مغان ز توبه ی ما گر ملول شد         ب(

 ج(لب میگون و چشم مست او را هر که می بیند         مرا در مستی و دیوانگی معذور می دارد

 د( گر کشد دل به خرابات مرا معذور دار                سر فارغ دل بی غم لب خندان آنجاست

 است ؟ تمتفاونگاه به عشق در کدام بیت  -8

   الف ( دریاب که مبتالی عشقم                    آزاد کن از بالی عشقم 

   ب( گویند زعشق کن جدایی                     این نیست طریق آشنایی

   ج( پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

   کاو ماند اگر چه من نمانم    د( کز عشق به غایتی رسانم                    

 



 

 

با « سوگند بر داد به عزت و ذوالجاللی حق که مرا مبر که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم » عبارت  -9

 مفهومی دارد ؟  تقابلکدام بیت 

   الف ( معذورم اگر نیست شکیبم به جدایی               موسی به چنان قرب تمنای لقا کرد

   به حق قرب تو مقدور نباشد                بر درد دلی گر برسی دور نباشدب( هر چند 

   ج( گر بود شوق حرم بُعد منازل سهل است             هجر در راه حقیقت نکند منع وصال

    د( چو هست قرب حقیقی چه غم ز بعد مَزار      نظر به قربت یار است نی به قرب دیار)مزار:زیارتگاه(

منظور شیطان از « ابلیس با خود گفت هر چه دیدم سهل است کار مشکل اینجاست » با توجه به متن  -11

   د( عشق الهی     ج( اعمال نیک انسان   ب( قلب انسان    چیست ؟ الف( تقوای انسان« مشکل»

 آرایه های ادبی

 آرایه های موجود در بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است ؟ -11

 لعل تو مسیحا شد ، بیمار چرا باشم              با نرگس مست تو ، هشیار چرا باشم

 تلمیح –تناسب  –کنایه  –ب( متناقض نما             تلمیح  –تشبیه  –تضاد  –الف ( استعاره 

  کنایه  –استعاره  –تناقض  –د( تشبیه       مراعات نظیر –واج آرایی  –حسن تعلیل  –ج ( تضاد 

 کدام آرایه در بیت زیر بکار نرفته است ؟  -12 

 تلخی گفتار بر من زندگی را تلخ داشت           لب ز حرف تلخ شستم غوطه در شکّر زدم

   د(حس آمیزی            ج( حسن تعلیل              ب( کنایه                        الف ( مجاز 

 « ن رود از ذهن خاک عطشناک // باغ از بارش سبز ایثار تو گشته سیرابتو گذشتی چنا»آرایه های بیت -13

    ب( تشخیص ، تشبیه ، مراعات نظیر ، جناس      چیست ؟ الف( تشبیه ، حس آمیزی ،کنایه، ایهام 

   تضاد  –تشبیه  –استعاره  –د( حس آمیزی           تشخیص  –تناسب  –تلمیح  _ج( تضاد 

 ت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است ؟ آرایه های بی-14

 اگر تو زهر دهی همچو شهد نوش کنم                   به حکم آن که ز دست تو نوش باشد نیش

 حس آمیزی –جناس  –کنایه  –ب( تضاد         مراعات نظیر –کنایه  –تشبیه  –الف( استعاره 

 تضاد  –جناس  –تشبیه  –د( تناقض               تشخیص  –تناقض  –واج آرایی  –ج( تناسب 

 ترتیب آرایه های ) حسن تعلیل ،تشبیه ، اغراق ، متناقض نما ، مجاز( در کدام گزینه درست است ؟ -15

 اگر آن یار سفر کرده ی ما باز آید         الف( کاروانی شکر از مصر به شیراز آید                     

 بر دل کوه نهی ، سنگ به آواز آید        که بر جان من است             ب( اگر این داغ جگر سوز 

 مرد آن نیست که در حلقه ی عشاق آید   ج( سعدیا هر که ندارد سر جان افشانی                        

 د( تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است                      روی ترش گر کنی ، تلخ تو شیرین گوار

 ( هر کجا غم نیست ، آن جا زندگی مشکل بود            زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد بیرون ه

  ج  -د -ب  –الف  –ب( ه                                     ب  –ه  -د  -ج –الف( الف 

    الف  -ه -ب –ج  -د( د                                        ه  -د -ج  -ب –ج( الف     

 استعاره کدام است ؟« سر نشتر عشق بر رگ روح زدند     یک قطره فرو چکید و نامش دل شد»دربیت  -16

    د( سر نشتر                   ج( دل                ب( رگ روح                 الف( نشتر عشق



 

 

 ات دستور و تاریخ ادبیّ

افتاد و نگاه  تدر دام صیدی چنینکردند که  شخوردند و مالمت دریغ صیاداندیگر » در عبارت  -17

 نقش واژه های مشخص شده به ترتیب کدام است ؟ « نتوانستی داشتن 

   مضاف الیه  –نهاد  –صفت اشاره  –مضاف الیه  –نهاد الف( 

    مضاف الیه –مفعول  –ضمیر اشاره  –مفعول  -ب( نهاد

    مضاف الیه –نهاد  –صفت  –مفعول  –ج( نهاد 

   مضاف الیه  –مفعول  –صفت  –مفعول  –د( نهاد 

 ؟ نمی شودکدام نوع وابسته در عبارت زیر دیده -18

گذشته گریزان نیست . بر جا می ماند . چنین نیست که تنها تا چند ماهی پس از آغاز یک جنگ ،قانون » 

 « هایی عجوالنه بتوانند بر آن اثری قاطع بگذارند 

 د(صفت بیانی          ج( مضاف الیه                 ب( صفت اشاره              ت مبهمالف( صف

عالی  –شراب وصل  –سزاوار محبت » ؟  نیستاز میان ترکیب های داده شده چند ترکیب وصفی  - 19

 «   ثواب نیکوکاری  -این استدالل –دریای بی کران  –شهر ساحلی -مهر مادری –ترین مقام 

   د( چهار                        ج(سه                    ب( دو                          لف ( یک ا

واژه ی )موسم( چه « حج رسید برخاست // اشتر طلبید و محمل آراست  موسمچون »با توجه به بیت  -21

   د( مفعول              ج( نهاد                ب( قید                نقش دستوری دارد ؟ الف( متمم

 ؟ نیست اجزای کدام یک از ابیات زیر به شیوه ی بالغی -21

 کز کعبه گشاده گردد این در             الف( گفتند به اتفاق یک سر        

 جز عشق مباد سرنوشتم               ب( پرورده ی عشق شد سرشتم       

 چون کعبه نهاد حلقه بر دوش             آمد سوی کعبه سینه پرجوشج( 

 د( از جای چو مار حلقه بر جست           در حلقه ی زلف کعبه زد دست 

 در کدام گزینه شاخص وجود دارد ؟  -22

 ب( کتابِ استاد ، در بردارنده ی مطالب مفیدی است.   الف( ایشان استادِ زبان و ادبیات فارسی بودند

 د( معین استادِ ادبیات است  رهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است ج( استاد معین ، ف

  به ترتیب کدام اند ؟ « لطایف الطّوایف  –تحفه االحرار  –تذکره االولیا  –اسرار توحید »مولفان آثار  -23

    نجم الدین رازی  –احمد بن زید طوسی  –جامی  –الف (  ابوسعید ابوالخیر  

   فخرالدین علی صفی  –خواجه نظام الملک توسی  -عطار نیشابوری –ور ب( محمد بن من

   نجم الدین رازی  –جامی  –عطار نیشابوری  –ج( ابوسعید ابوالخیر 

   فخرالدین علی صفی  –جامی  –عطار نیشابوری  –د( محمد بن منور 

 است ؟ « نظم»از بین آثار زیر کدام اثر به -24

 د( تذکره االولیا           ج(لیلی و مجنون         ب( بهارستان                 الف( اسرالتّوحید

 از کیست؟« عزرائیل بیامد و به قهر ، یک قبضه خاک از روی جمله ی زمین برگرفت و بیاورد» عبارت  -25

  ل بیهقی د( ابوالفض        ج( سعدی             ب( نجم الدّین رازی               الف( جامی 



 

 

 عروض

 در چه وزنی سروده شده است ؟«بیا کاین دل سر هجران ندارد// به جز وصلت دیگر درمان ندارد » بیت  -26

      فعولن   –مفاعلن  –ب( مفعول                                   فعلن   –مفاعلن  –الف( فاعالتن 

    فاعلن  -فاعالتن -نفاعالت د(                                   فعولن  –مفاعیلن  –ج(مفاعیلن 

به کار « ابدال»و « بلند بودن هجای پایان مصرع » ، « حذف همزه » در کدام گزینه ، اختیارات شاعری  -72

   است ؟ الف( اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک//از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک نرفته

    ستانه ی عشق         در ره کوی دوست منزل نیست ب( بیدالن را جز آ

    ج( شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن               زمین به اختر میمون و طالع مسعود

    د( سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست              که به جایی نرسد گر به ضاللت برود 

    فاعلن –فاعالتن  –وزن واژه ها تعلق دارد ؟الف( فاعالتن  به کدام« هزج مسدس محذوف»بحر  -28

   فعولن  –فعولن  –د( فعولن  مفاعی-مفاعیلن-ج( مفاعیلن مستفعلن   –مستفعلن  –ب( مستفعلن 

 ؟ ندارد کدام بیت وزن دوری ) دولختی (  -92

    جان ممکن بود تو آنی الف ( می گفتمت که جانی دیگر دریغم آید               گر جوهری به از

    ب( روی به خاک می نهم گر تو هالک می کنی          دست به بند می دهم گر تو اسیر می بری

    ج( دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری                 تو خود چه آدمی ای کز عشق بی خبری

   چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندرید(تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام              

 کدام گزینه بر وزن بیت زیر سروده شده است ؟  -31

 «طلبکار بی زبان دهنم زبان بی دهن است این که من همی دارم       به گرد شهر »

    ن الف( به کوی عشق هم عشق است رهبر ، زان که مردان را // به امر پادشاه باید به صدر پادشاه رفت

    ب( تو بادی و من خاک تو ، تو آب و من خاشاک تو// با خوی آتشناک تو صبر من آوار آمده

    ج( چو باد از در هرکس نخوانده در نشوم //  چو خاک هم خود را بی خطر بنگذارم 

       د( به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل  // و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 

 

 

     

 )هدایتی(                پیروز و بهروز باشید                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .......................   پاسخنامه

 ب-1

 ب -2

 ب-3

 ج-4

 ب -5

 ب-6

 ب-7

 الف-8

 الف-9

 ب-11

 الف-11

 ج-12

 د-13

 د-14

 ب-15

 ب-16

 ج-17

 ب-18

 ج-19

 ج-21

 د-21

 ج-22

 د-23

 ج-24

 ب-25

 ج-26

 د-27

 ج-28

 ج-29

 ج-31


