
hl , khl ohk,hn'd :  

 محل مهر یا امضا مدیر                                                            سواالت                               متن  ردیف بارم

 نام خانوادگی :و نام 

 : رشته / پایه 
 نام پدر:

 شماره داوطلب:

 صفحه 2تعدادصفحه سوال:

 نجمهوری اسالمی ایرا

 ناداره کل آموزش و پرورش شهر تهرا

 نتهرا 2آموزش و پرورش منطقه 

 

 3فارسی  ادبیاتنام درس:

 جناب آقای امیر افضلی نام دبیر:

 10/10/93 تاریخ امتحان:

 8:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 80 مدت امتحان:

 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

 94-93آزمون نوبت اول سال تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیان معنی شعر و نثر 

 (25/0مّدتی با قفلش کند و کو کردیم.  )-1

 (25/0امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد. )-2

 (25/0نگویم که مرا سخت دربایست نیست. )-3

 (25/0به روی پیکارگران سنگر حق بازو گشوده بود.)تنها مرگ -4

 (5/0وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد. )-5

 (5/0سردی استاد از سردی نفسش پیداست. )-6

 (5/0لِّلّ َدرُّ ُکما؛ بزرگا که شما دو تنید. )-7

 (75/0آید مفّرح ذات. ) رود مّمد حیات است و چون بر می هر نفسی که فرو می-8

 (75/0زالی بدین سان ُدُرست/ وگرنه که پایت همی گور ُجست) ز نیرنگ-9

 (1زد. ) ای داشت حبری رنگ؛ با سیاه می حسنک پیدا آمد؛ بی بند؛ جّبه-10

 (1افتد. ) هاشان پیش پایشان می آنان که فانوسشان را/ بر پشت می برند/ سایه-11

 

 معنی لغت 

 (25/0) آستانت مقیم جبریل،-12

 (25/0. )کند اعراض ازب بخواند، بازش-13

 (25/0)آوریم درنگ زمانی ایدر خود-14

 (25/0. )رفت دستمون از امور ی رشته سر که گفت مهمل قدر این-15

 (25/0. )بودند زده ها شراع-16

 (25/0. )شده مؤکَّد وی طبع در زعارتی و شرارت-17

 (25/0)جلودار حکم از بردن فرمان است فرض-18

 (25/0)پژمرد می را جوانی فّره زمان آری-19

 

  آزمایی خود
 (25/0)چیست؟ «تقصیر» از منظور زیر بیت در-

 آورد خدای درگاه به روی                     خویش تقصیر ز که به همان بنده

 (25/0)کجاست؟«م»ضمیر اصلی جایگاه «کلید دادم تو دست به زمانه»مصراع در-21

 (5/0) داد؟ پیشنهادی چه اسفندیار به جنگ از پرهیز برای رستم-22

 (5/0) است؟ حالتی چه بیانگر «پند ز پر لب و باد از پر دل همه» مصراع-23

 (5/0)چیست؟( ع)موسی و قبطیان و فرعونیان از شاعر منظور زیر بیت در-24

  است میان اندر نیل و است جلودار موسی/ است قبطیان و فرعونیان از پر وادی

 (25/0) چیست؟ «داد باید مرا قیامت به آن شمار»عبارت از منظور-25

 (25/0) کرد؟ استنباط توان می را پیای چه «زنند سنگ که دادند سیم را رند مشتی» عبارت از-26

 «ساخت نو خورشیدی و زد غوطه خویش پاک خون در حق، فروزان خورشید کنار در مردانه انس،»عبارت به توجه با-27

 (25/0) کیست؟«حق فروزان خورشید»از منظور

 (25/0) چیست؟ «کژخیم های خسوف» از شکسپیر مقصود زیر، ی غزلواره به توجه با-28

 به را شکوهش کژخیم های خسوف/نهادند سرش بر تاج که گاه وآن خزد می بلوغ سوی به/بود نور گوهر از روزی که والدت

 «خیزند می بر ستیز
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اپلیکیشن پادرس 



 بارم متن سواالت ردیف  

  ادبی های دانش
 (25/0) است؟ ساده نثر به زیر آثار از یک کدام-29

 نامه قابوس(ب                               دمنه و کلیله( الف

 (75/0. )بنویسید را زیر آثار از یک هر ی نویسنده-30

 مکبث(ج                                   صلح و جنگ(ب                           َوَرزیل های دست به چوب( الف

 (5/0. )بنویسید زیر عبارت در را «دید ی زاویه» و «لحن» داستان عناصر از-31

 «نگو که آمد سوزی چنان. بود آسمان در کمرم تا حاال و دیگر ی پلّه یک و آسمان توی بردم را سرم و

 (1)  دارد؟ وجود «ب»گروه های آرایه از یک کدام «الف» گروه ابیات از یک هر در-32

 

 «ب» «الف»

 تلمیح ی هر دو مرد                             تو گفتی بدّرید دشت نبرد خروش آمد از باره

 جناس ناقص کشتیبان باک از موج بحرآن را که باشد نوحچه   ا که دارد چون تو پشتیبان       چه غم دیوار اّمت ر

 کنایه باید به مژگان ُرفت گرد از طور سینین                     باید به سینه َرفت زین جا تا فلسطین

 اغراق در پناهت هم عقل دویده در رکابت                                      هم شرع خزیده

 اسلوب معادله 

 

 (5/0) چیست؟ از نماد دهید توضیح و بیابید زیر شعر در نماد نمونه یک-33

 دارد می نگه خود برای را سیاهش های لکّه و/ پراکند می/ آسمان در/  را اش روشنی/ ماه

 

 نمره(4درک مطلب )
 «: این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط قلم در نهاد، تا نزدیک نماز پیشین، از این مهّمات فارغ شده بود»در عبارت-34

 (5/0چیست؟)« نماز پیشین» یعنی چه؟             ب(معادل امروزی« به نشاط قلم در نهاد»الف(عبارت          

 (5/0کنایه از چیست؟ )« دارند/ پا در رکاب راهوار خویش دارنددریا دالن راه سفر در پیش »مصراع دوم بیت -35

 (5/0ها پاسخ دهید. ) با توجه به شعر زیر به سؤال-36

 صبح دو مرغ رها/ بی صدا/ صحن دو چشمان تو را ترک کرد/ شب، دو صف از یاکریم/ بال به بال نسیم/ از لب دیوار دلت پر کشید

 چه مفهومی داد؟« بال به بال»ب(   چیست؟« دو مرغ رها»الف( منظور از 

 (5/0را با بیت زیر بنویسید. )« دوستت دارم، از این رو که مکافاتت می کنم» ارتباط معنایی شعر-37

 دهند جام بال بیشترش می  تر است هر که در این بزم مقّرب

 (5/0)قسمت مشخص شده به چه معنا است؟ « بشد خواجه احمد او را گفت: در همه ی کارها ناتمامی؛ وی نیک از جای»با توجه به عبارت-38

 (25/0) عبارت زیر از درس گل دسته ها و فلک بیانگر چیست؟-39
 «دادند. دسته را نشان می ی چوب کبریت دراز شده بود و گل دست هاشان به اندازه»

 (5/0چیست؟ )« ذوق گسترده»در عبارت زیر، مقصود از -40

 «توست یار محّمد. گسترده است؛ شاهکار، کار ا نینداختم. هنر، این ذوقی عمر یک نظر به زیر پ دریغ همه»
 (5/0ها پاسخ دهید. ) با توّجه به ابیات زیر به پرسش-41

 نهادند و بردند نزدیک شاه  بفرمود تا زین بر اسب سیاه

 اندر اوی ز زور و زشادی که بود چو جوشن بپوشید پرخاش جوی
 خاک سیاه، اندر آمد به زینز   نهاد آن بن نیزه را بر زمین

 چیست؟ ب( بیت سوم وصف الف( مقصود از شاه چه کسی است؟
 (25/0کیست؟ )« تو»منظور از « ایزد که رقیب جان خرد کرد/ نام تو ردیف نام خود کرد» در بیت-42

 

  حفظی شعر

 (25/0)  امیدواران قطع باشد سخت که داند باشد چشیده روزی................ شراب کاو هر-43

 (5/0..............................................................)  بهاران در ابر چون بگریم تا بگذار-44

 (25/0)    گناهکاران چشم..................چو گریان  حسرت آب دیده در را ما بگذاشتند-45

 (5/0................................................... ) شب آن شبی فرخنده چه و بود سحری مبارک چه-46

 (5/0. )دادند...................کزان است صبری اجر ریزد می............ کز شکر و شهد همه این-47
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Khl , khl ohk,hn'd :  

 کلید سواالت ردیف 

  نام دبیر: امیر افضلی

 (3فارسی ) ادبیات نام درس: 

 دقیقه 80مدت امتحان: 

 10/10/1393 تاریخ امتحان:

 نجمهوری اسالمی ایرا

 ناداره کل آموزش و پرورش شهر تهرا

 نتهرا 2آموزش و پرورش منطقه 

 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش

 94-93آزمون نوبت اول سال تحصیلی

 

 سواالت کلید
 

 نمره(6بیان معنی شعر و نثر )

 (25/0با قفلش ور رفتیم) -1

 (25/0نجات یافته به خیمه وارد شد. ) از مرگ -2

 (25/0گویم که برای من الزم و ضروری نیست. ) نمی -3

 (25/0تنها مرگ از مبارزان استقبال کرد. ) -4

 کند. (  خداوند مقرری روزی را با اشتباه و گناه زشت بنده قطع نمی5/0)  -5

 ( نامهربانی استاد از سخن سردش پیداست.5/0) -6

 ا دو تن چقدر بزرگ هستید.(خدا خیرتان بدهد. شم5/0) -7

 (هر نفسی که فرو می رود مدد کننده و موجب زندگی است و چون بیرون می آید شادی بخش ذات.75/0)  -8

 (75/0با نیرنگ پدرت زال اکنون زنده و سالم هستی وگرنه مرده بودی ) -9

 (1حسنک در میان مردم ظاهر شد. بدون بند. جامه ای کبود رنگ داشت که به سیاهی میزد.) -10

 ( کسانی که به حقیقت پشت میکنند. گمراه می شوند.1)  -11

 نمره(2معنی لغت )

 ساکن -( جایگیر25/0)  -12

 ( روی گرداندن25/0) -13

 (25/0اکنون ) -اینجا -14

 (  کالم بی معنی و بیهوده25/0)  -15

 (25/0بان ) سایه -16

 تند مزاجی -( بدخویی، بدخلقی25/0)  -17

 ( واجب25/0)  -18

 ( شکوه25/0)  -19

 نمره(3خود آزمایی )

 کوتاهی -( گناه25/0) -20

 ( بعد از کلید25/0) -21

 ( به جنگ هم انداختن سپاهیان و تماشا کردن خون ریزی5/0) -22

 (5/0اندوه و ناراحتی همراه پند و اندرز گویی  ) -23

 (5/0امام خمینی ) -اسرائیلیان -24

 
اپلیکیشن پادرس 



 
 ردیف بارم

 

 

 

 ( در قیامت من باید حساب آن را پس بدهم.25/0) -25

 (25/0ریا کاری عمّال حکومت و فریب مردم )-محبوبیّت حسنک که مردم حاضر نشدند به او سنگ بزنند -26

 ( امام حسین علیه الساّلم25/0)  -27

 (حوادث ناگوار25/0)  -28

 نمره(3دانش های ادبی )

 (25/0نامه ) قابوس -29

   (25/0لئو تولستوی)ب(   (25/0الف(غالمحسین ساعدی ) -30

 (25/0ج(شکسپیر)

 جدی -( اول شخص5/0) -31

32-  (1) 

 تلمیح-2 خروش آمد از باره ی هر دو مرد                             تو گفتی بدرّید دشت نبرد-1

 اقصجناس ن-3 چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان          چه باک از موج بحرآن را که باشد نوح کشتیبان-2

 کنایه-4 باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین                     باید به سینه رَفت زین جا تا فلسطین-3

 اغراق-1 هم عقل دویده در رکابت                                      هم شرع خزیده در پناهت-4

 اسلوب معادله 

 

 ( ماه: نماد از ایثار و فداکاری5/0)  -33

 نمره(4مطلب )درک 

 ( نماز ظهر25/0( با نشاط شروع به نوشتن کرد       ب( )25/0الف( ) -34

 ( آماده جنگ هستند5/0) -35

 ب(  همراه (الف( بینایی5/0)  -36

 ( هرکس که در پیشگاه خدا مقرّب تر باشد بیشتر دچار بال و سختی می شود.5/0) -37

 ( به شدّت عصبانی شد.5/0 -38

 (فاصله و ارتفاع25/0)  -39

 (: فرش5/0)  -40

 ( نحوه سوار شدن بر بروی اسب25/0ب( )        ( اسفندیار25/0الف(  -41

 ( پیامبر )ص(25/0)  -42

 نمره(2شعر حفظی )

 (25/0داند که سخت باشد قطع امیدواران  )  روزی چشیده باشد فرقتهر کاو شراب  -43

 (5/0)کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران    بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران -44

 (25/0چشم گناهکاران    )در قیامت  گریان چو  را در دیده آب حسرت بگذاشتند ما -45

 (5/0) قدر که این تازه براتم دادند آن شب  چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی -46

اپلیکیشن پادرس  (5/0دادند. )شاخه نباتم اجر صبری است کزان   می ریزد سخنم این همه شهد و شکر کز -47


