
 

 با یاد او و برای او
 

 سال نخستپایانی نیمآزمون 

 3141-49سال تحصیلی 
      يکمپايه:     ادبیات فارسی :درس

 3از  1 رويه دقیقه   09: نگاریزمان پاسخ

 خانوادگی:ام و نامن

 شماره صندلی:     (19)      :آموزگاه

 آقای شیوا نام دبیر:

 03دی  3 چهارشنبهتاريخ: 

 

 نمره( 6)معنای شعر و نثر 

 های پایین را به فارسیِ روانِ امروزین معنا کنید.ها و عبارتبیت

 کز سنگ نالــه خیــزد روز وداع یاران  ـ بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران1

 

 دلق راکو چـو خود پنداشت صاحــب   آمــد خـلـق راـ از قیاسش خنـــده 2

 

 پیـــش آن ریـــــگ آبـــــدار نـهاد  ـ حالی آن لعـــل آبـــدار گــــشاد3

 

 وز برون بربــسته صــد نقـش و نگار  ـ همچو گور کـافــران پر دود و نـار4

 

 کـــلیـــد زمانه به دســت تـــو دادم  ـ بدو گفت کاین بر من از من رسیـد5

 

 پیلی مست خفته.ـ قطران بر مثال ژنده6

 

 ـ تاریخ مشیّت باری تعالی است.7

 نمره( 2) هامعنای واژه

 ایم بنویسید.هایی را که زیرشان خط کشیدهمعنای واژه

 نابشد و زان مشک  سرگینزین یکی  ـ هر دو گون آهو گیا خوردند و آب1

 وشخواجهدکان بنشست فارغ بر   اش ـ از سوی خانه بیامد خواجه2

 بیامد نبودش توان زمانه  ـ خم آورد پشت دلیر جوان 3

 گَوانزره پاره شد بر میانِ   ـ ز اسپان فروریخت برگستوان4

 سیاه... عصیانست طومار نموده  شما گرچه این پرگناه زعمـ به 5

 نیاراید از این خوبترت مشّاطههیچ  ـ هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را6

 آن کز خدای گیرد پشت مُقبل  ـ تو مرا کشتی و خدای نکشت7
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 نمره( 11) خودآزمایی ،های ادبیدرک مطلب، دانش

 ای سه حرفی بسازید و بنویسید.ـ بر پایة هر تعریف یا معنا، واژه1

 □□□ـ ـ ابر سیاه:    □□□رنگ: بهای سرخـ نوعی سنگ گران

 □□□ـ پرچم، عَلَم:   □□□ی گرم که از جایی منتشر شود: ای از هواـ توده
 
 ایم:ـ چند مصراع از میانة شعری را در پی آورده2

 نگــه جـز پـیش پـا را دیـد، نتواند
 که ره تاریـــــک و لغـــزان است

 وگر دست محبّت سوی کس یازی، 
 به اکراه آورد دســت از بغل بیرون
 که سرما سخـــت ســـوزان است

 توان فهمید؟آ. قالب شعر باال چیست؟ از کجا می
 

 ب. سرایندة شعر کیست؟ )امتیازی(
 
 زیست؟ای میمتنی که در پی آمده است، برگرفته از چه کتابی است؟ نویسنده یا سرایندة هریک کیست؟ و در چه سدهـ دو پاره3

ده است تا یکی احتیاط کنم و جایگاه سرخ کافر ببینم آـ زبان برگشاد و گفت ای پهلوان، منم ازل جاسوس. ارمنشاه مرا فرستا
توانستم رفتن. ناگاه سرخ کافر مرا بدید و بگرفت که رفتم راه دشوار بود. تنها نمیکه چگونه است. چون بیامدم و در درّه می

 کیستی؟ مگر تو جاسوسی از ارمنشاه؟ زینهار خواستم.
 
 

 او گره بر او زده سخت داشـت با  ـ اندکی برگ از آن خجسته درختب
 سرد و شیرین که تشنه را بنواخت  سـود و زان سوده، شربــتی برساخت
 وز دمــاغش فـرونشست آن گَرد  داد تا شاهـــــزاده شــــربت خورد

 
 
ط خ هایی که زیرشانبر پایة واژه« ی خویشدریاهاکه بخشیدی ز پیش/ متّصل گردان به  قطرة دانش»ـ در هر مصراع از بیت 4

 ایم، یک آرایة ادبی بیابید.کشیده
 
 
ها و آثار نویسندگان و سازد و چهرهها آشنا میکه ما را با اندیشه و احساس دیگر ملتـ مطالعة آثار ادبی جهانی، افزون بر آن5

 شناساند، چه سودی دربردارد؟شاعران بزرگ را به ما می
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 آید؟ادبی، و تمثیل مرتبط با کدام آرایة ادبی به شمار می یک از انواعـ ادبیات پایداری زیرمجموعة کدام6
 
 
از  پس« پسازآن»از زبان چه کسی است؟ و منظور از « پس بسازید سهراب را/ ببندید یک شب بر او خواب راازآن»ـ بیت 7

 چه رویدادی است؟
 
 
ه در اصل چ« جیفه»، واژة «نیاز کنمهای ناچیز روزگار بیقدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلّق به جیفه»ـ در عبارت 8

 معنایی دارد؟ و در اینجا مقصود از آن چیست؟  
 
 
« دهنی کردکجها طور به گلوقتی امام آمد، دو تا گل به دست شیرها داده بودند که دیدیم حکومت چه»ـ معنای عبارت  9

 چیست؟ و به چه رویدادی اشاره دارد؟ 
 
 

 به چه معناست؟« چارچار است»ـ عبارت 11
 

ای که زیرش خط کشیده است، مقصود از جمله« گزند او ناچار بدو رسیدکه از روی نادانی نه او را گزید، هرآن»ـ در عبارت 11
 چیست؟

 
 

 ب استعاره از چه کسانی است؟ و فرجامشان چه بوده است؟شها« خطّ خورشید»های زیرین از شعر ـ در مصراع12
 «شد...زد و محو میهای شب آسمان را/ زود خط میگرچه گاهی شهابی/ مشق»
 

 نمره( 2) یادسپاریِ شعر:

 ـ بیتی از غزل موالنا بنویسید که دربردارندة آرایة تضاد باشد.1
 
 
 جایی )رقص( ضمیر به کار رفته باشد.جابهـ بیتی از غزل حافظ به یاد آورید که در آن 2
 
 

 

 

 به کامِ تو بادا سپهــــر بلند!
 به جان تو هرگز مبـادا گزند!

 


