
 باسمه تعالی  
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  لغات یالف) معن
2  

  

2 

  هاي مشخص شده را معنی کنید:واژه

  ذات. مفرّح دآی	یاست و چون برم اتیممد ح رود	یکه فرو م یهر نفس  .1

  شاهراهت سدرهاز بر  يا  .2

  بلند برآمد. اي	بر پشته ان،یو سه تن از دانا مجمرزال با سه   .3

  با خودم بود. میو خطا خبطآن روزها من آدم دربار بودم،   .4

  .انداخت	یم شلنگو  ددوی	یم لهیحسن دور طو يمشد  .5

  بودند. کیبه او نزد گرید هاي	یکه کشت هنر آن بود  .6

  رنگ يحبرداشت  اي	جبه  .7

  .پژمرد	یرا م یجوان فرّهزمان  يآر  .8

  ب) ابیات و عبارات را معنی کنید.

  یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فروبرده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده          . 1  1

           ریماه و ت نندةیآفر ییتو      ریگناهم مگ نیبه بادافره ا. 2  75/0

  رو به باد داده                    ها	یلیسر خ ينذاشتن کاله پهلو نیهم .3  5/0

                  میبا قفلش کند و کو کرد یمدت. 4  25/0

  .دیفرود آمد و جامه بگردان مهیاز آن جهان آمده، به خ رِیام. 5  5/0

  »رفتمفالن را من فروگ« که يو آن گاه الف زد يدیچاکر رسان نیبزرگ بد یو الم يکرد بیو تضر یمرد از کرانه بجست نیا. 6  1

  میبران منیا وادي گاه	تا بوسه      میگاه سفر شد باره بر دامن بران. 7  75/0

  آفتاب،/ خار و خس مزرعۀ چشم تو. 8  25/0

  بود          شیهوا گرگ و م. 9  25/0

  .ستیرا زنهار ن ندهیرو چیاز گزند داس دروگر وقت ه. 10  5/0

25/0  

  

 ددری	یشب را م اهیچند مشعل پردة س يسوسو .11

 بارم

  1شماره صفحه:

  

  دقیقه 90زمان امتحان:              سوم: کالس                                                                   نام و نام خانوادگی:          ش صندلی :

        10/10/93تاریخ امتحان:         3تعداد صفحات:  زهرا نظري        نام دبیر:          فارسی ادبیاتدرس:        تجربی-ریاضیشته:ر

اپلیکیشن پادرس 



  ج) خودآزمایی

  ست؟یچ »ریتقص« منظور از ریز تیدر ب. 1  25/0

  آورد يعذر به درگاه خدا    شیخو ریبنده همان به که ز تقص

  ست؟یچ تیب نیدر ا »چمیبپ «يمعادل امروز . 2  25/0

  از کارزار چاندیمگر سر بپ    اریکه اسفند چمیکه چندان بپ

  .دیسیداستان گاو را بنو يمحور امیپ. 3  5/0

  است؟ چرا؟ نینماد داستانی »فلک و ها	گلدسته« داستان ایآ. 4  5/0

  ؟چه بود ایهدا رشیبست از پذ یقاض يخوددار یاصل لیدل. 5  5/0

  ست؟یچ »لین« و »انیو قبط انیفرعون« منظور از تیب نیدر ا. 6  5/0

  است انیاندر م لیجلودار است و ن یموس          است انیو قبط انیپر از فرعون يواد

  چه؟ یعنی» عمل کردن« و »رویانهدام ن« اصطالحات. 7  5/0

  د) درك مطلب

  

  

  

  

  

25/0  

5/0  

5/0  

  :ددهی پاسخ سواالت به ها	با توجه به متن -

کرده اندك  دهیدستار پوش ریز ده،یسر مال يو مو ينو در پا یلیکائیو موزة م دهیمال ي. . . دستار نشابور بند	یآمد، ب دایحسنک پ« 

  .»بود	یم دایپ هیما

  شد؟ انینما یحسنک با چه حالت .1

   ست؟یچ »دهیمال« منظور از دو واژة .2

   کند؟	یچگونه وصف م» بودن دهیمال« حسنک را عالوه بر يموها یهقیب .3

  

  

  

5/0  

5/0  

25/0  

وهش شک میکژخ يو آن گاه که تاج بر سرش نهادند،/ خسوفها خزد	یبلوغ م ياز گوهر نور بود،/ به سو يوالدت که روزگار -

  .افکند	یمدر يمواز يارهایش بای/ بر ابروان زسازد	یرا تباه م شیخو هاي	./ زمان که بخشنده بود، موهبتزندخی	یبرم زیرا به ست

  چرا شاعر والدت را از گوهر نور خوانده است؟ .4

  ست؟یچ »میکژخ يخسوفها« و» تاج« مقصود از.  5

   ست؟یچ »يمواز يارهایش« منظور از .6

  

  

  

25/0  

25/0  

  

 دیخورش وةیسبد از م کیاز باغ نگاهت هنوز/  شود	ی/ مدیدلت/ پرکش واری/ از لب دمی/ بال به بال نسمیاکریشب، دو صف از  -

  دیچ

  سروده شده است؟ یشعر در چه قالب نیا .7

   ست؟یچ »دیخورش وةیسبد م کی« منظور از .8

  2شماره صفحه:  »مهمات فارغ شده بود. نیاز ا نیشینماز پ کیبه نشاط، قلم درنهاد، تا نزد یکاف ریدب نیمرد بزرگ و ا نیا«  -
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25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

  ست؟یک »یکاف ریمرد بزرگ و دب« مقصود از .9

  ست؟یاز چ هیکنا» قلم درنهادن«  .10

  پنجگانه است؟ يکدام نوبت از نمازها »نیشینماز پ«  .11

را در  یه کسانچ!» افتد	یم شانیپا شیپ هاشان	هی/ سابرند،	یآنان که فانوسشان را بر پشت م« بخش از شعر خود نیتاگور در ا .12

  نظر دارد؟ 

  ی) دانش ادبه

  مورد) کی(  ست؟یچ يداریپا اتیادب ۀمای	درون. 1  25/0

  کدام است؟ دهد،	یرا نشان م سندهینو يو مسلط بر داستان که جهت فکر یفکر اصل. 2  25/0

25/0 

  

  .دیابیب هیآرا کی تیب نیدر ا. 3

  میزان جا به جوالن تا خط لبنان بران    میبر جوالن بران زیجانان من برخ

  .دیاثر که به نثر مصنوع نوشته شده باشد، نام ببر کی. 4  25/0

  ست؟یچ ينقد لغو. 5  5/0

  است؟ سندگانیاز آثار کدام نو بیبه ترت» که ناسروده ماند اي	هیمرث« و  »شوتیدن ک« . 6  5/0

  ست؟یچ یعبدالرزاق اصفهان نیمعروف جمال الد بند	بیموضوع ترک. 7  25/0

         .دیمثال بزن کیچه؟  یعنی» نماد« . 8  75/0

  یو) شعر حفظ

   داران	چون شام روزه يماند ریاز بس که د    ....................................................................  2

    ....................................................................                اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب من

  دادند.............و.............که بدان جور و جفا      داد.............نیآن روز به من مژدة ا.............
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  3 شماره صفحه:
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 باسمه تعالی  

  دبیرستان غیردولتی                                                                                      

  93-94امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 

  
 
 

 

 

 

  لغات یالف) معن
2  

  

2 

      زیبخش ،فرح انگ ي. شاد1

    آسمان هفتم يدر باال ی. نام درخت2

    . آتش دان3

    راه رفتن ،اشتباه ی. کژ رفتن،ب4

    دنیبلند و به سرعت دو ي. با گام ها5

    بود اریه ،بخت . خوشبختان6

    . کبود رنگ 7

    . شکوه8

  ب) ابیات و عبارات را معنی کنید.

  غرق شده بود. یعرفان قیکشف حقا يایاز عارفان در تفکر عارفانه فرو رفته بود و در در یکی. 1  1

ماه و عطارد( مجازاً همۀ ستارگان و  نندةیکه آفر یکس يگناه من را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار مده؛ ا نیا فری! به کای. خدا2  75/0

  .ی) هستنشیجهان آفر

  ها شده است. یلی) باعث مرگ خ یکاله لبه دار فرنگ ی( نوعي. بر سر نگذاشتن کاله پهلو3  5/0

  .میبا قفل آن ور رفت ی. مدت4  25/0

  وارد شد و لباسش را عوض کرد. مهیبه درون خ افتهیاز مرگ نجات  ری. ام5  5/0

و ادعا  زدیو آن وقت الف م رساندیبزرگ به آن نوکر م یبیو درد و آس کردیم یو دو به هم زن امدیم رونیب يمرد از گوشه ا نی. ا6  1

  را من برکنار کردم. یکه فالن کردیم

  .میبرو نیمقدس فلسط نیو تا سرزم میو اسب بر کوه و دشت بتازان میشو یتا راه ایاست ب دهی. زمان سفر رس7  75/0

  فروغ است. یارزش و ب یاش در برابر نور چشمان تو ب ی. آفتاب با همه روشن8  25/0

  زود بود. یلیبح خ. ص9  25/0

  .ستیزمان و گذشت روزگار در امان ن بیاز آس يموجود زنده ا چی. ه10  5/0

  

  1شماره صفحه:

   دقیقه90زمان امتحان:                سوم: کالس                                                      ادبیات         :راهنماي تصحیح امتحان درس 

        10/93/ 10تاریخ امتحان:          3 تعداد صفحات:                     زهرا نظرينام دبیر:                                    تجربی-ریاضیشته:ر
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25/0  

  

 .شکافتیشب را م یکی. نور کم چند مشعل تار11

  ج) خودآزمایی

  . کوتاهی در عبادت، گناه 1  25/0

  . اصرار و پافشاري کردن 2  25/0

  . از خود بیگانگی و بی هویتی، فقر فرهنگی و اقتصادي3  5/0

. بله، زیرا کلماتی چون فلک و گلدسته، مدرسه، مدیر، فراش مدرسه میتوانند به ترتیب نماد تعالی و عروج، جامعه، حاکمان 4  5/0

  و عمله ظلم باشند .( ذکر دو مورد کافیست ) ستمگر.

  . پیروي از پدرش که مال ها را شبهه ناك میدانست و اینکه از حساب و کتاب روز قیامت میترسید.( ذکر یک مورد کافیست )5  5/0

  . دشمنان اسرائیلی، مشکالت و موانع راه6  5/0

  . نابود کردن نیروهاي دشمن، انجام عملیات 7  5/0

  د) درك مطلب

25/0  

5/0  

5/0  

  که دست و پایش در غل و زنجیر بود.درحالی . 1

  . مستعمل و کهنه، مرتب شده2

  . زیر عمامه پنهان شده و تنها قسمتی از آن پیدا بود.3

5/0  

5/0  

25/0  

 . به خاطر پاکی انسان در ابتداي تولد و دمیده شدن روح الهی در او ( یک مورد کافیست )4

  . شکوه جوانی، حوادث بد روزگار5

  . چین و چروك صوررت6

25/0

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

  . شعر نو7

  . معنویت و روحانیت8

  . بونصر مشکان 9

  . شروع به نوشتن کردن 10

  . نماز ظهر11

  . منکران حقیقت12

  ی) دانش ادبه

  . رویارویی با عوامل استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگان1  25/0

  . درون مایه2  25/0

  . جناس تام، ایهام تناسب3  25/0

  2شماره صفحه:
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  . تاریخ جهانگشا، مرزبان نامه4  25/0

  ن و اصول و قواعد آن بررسی میکند.آثار را از جهت کاربرد زبا. 5  5/0

  . سروانتس، پرویز خرسند6  5/0

  . نعت و ستایش پیامبر اسالم7  25/0

. کلمه اي جز معنی اصلی نشانه و مظهر معانی دیگري قرار بگیرد، هریک از نمادهاي شعر تاگور یا گل سرخ را مثال بزنند 8  75/0

  درست است

  یو) شعر حفظ

  بودم و این ها به زکاتم دادند//هاتف//دولت//صبر// ثباتم// اي صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد//مستحق  2
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 3شماره صفحه:

اپلیکیشن پادرس 


