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 3از   1صفحه  دقيقه      60  مدت آزمون:

 خانوادگی:  نام و نام

 (  شماره صندلی:        : )     كالس

 باقری استاد  نام دبير: 

 1401/ 30/08دوشنبه تاريخ: 

 

 .با دقت بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید
 (نمره  2)اژگان و
 ( 1) .را بنویسید شدهمشخص( معنای واژگان 1

   . .................: .. رفته است یغما عمر من نیز به  الف(
 ........................... :  ماهیتش ُکنهفرومانده از  (ب 
 .. ..: ................ بخند، خنده گل زیباست َلختی (ج
 . : ......................... اندر این باب  تأملکن نیک د( 

 
   (1) .های امالیی را تصحیح کنید( غلط2

 ل / تصور و گمان / تفکر و تعم  ه و قامتس  جُ ره /  هیب و ب صیر و مانند /  نض/  ن مرقوب و باکیفیت
 
 

 ( نمره  4)معنی و مفهوم 
 ( معنی و مفهوم عبارت های زیر را بنوسید. 3

 (1) تقلید غیر / این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار؟  کیست آن صورتگر ماهر که بی الف(
 
 

 (1)و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر    به درگاه لطف ب(
 
  

 ( 1) لیک دوست داشتن بسنده نیست، ایران را باید شناخت و این باری است که بر دوش تو نهاده شده ج(
 
 
 ( 1)  از تکاپوی بازنماند و دریغ نورزد هر آینه هرکس ایران را به درستی بشناسد د(
   
 
 

  (نمره   4)های ادبی آرایه 
     .را از بین موارد زیر انتخاب نموده و بنویسیدشده های مشخصبخش یبدا های آرایه نام ( 4

 آمیزی«بخشی / حستناسب / جانکنایه / رایی / آ»اغراق / تشبیه / تلمیح / واج 

 ، والدت ز آب و طین دارم عقیق و زر و یاقوتم ها گردم / شعاع آفتابم من اگر در خانه  الف(

   خاکی به سر کنی وشان / نگذاشت آِب دیده کهدال! که بر سر کوی پری دیدی   ب(



 3از   2صفحه     کالس:                                                نام و نام خانوادگی:         آزمون  سواالت 
 

 

د و لعل /   ج(  تاج فرعون و گنج دقیانوس دامن خاک شد ز بس 

 هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد  /جان بی جمال جانان میل جهان دارد  د(

 گیرد ز شاهنشه عجب دارم / که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی  شعِر َتِر شیرینر( از این 

 ترسم ز سیل اشکم عالم خراب گردد یده دل دریای خون زند جوش /  ( از بس به دم

 / نشاید مست خفتن بر سر چاه بن در سر راهجهان چاهی است بی  هـ(

 دالن حکایت دل خوش ادا کنندعجب مدار / صاحب گر سنگ از این حدیث بنالد ی(

   نمره(  4درک مطلب )
 (0/ 5) شده چیست؟ در بیت زیر منظور از عبارت مشخص (6
 / گفت آن که سوخت او را ِکی ناله و فغان است؟« آتش نهانمگفتم که سوخت جانم از »
 
 
 با توجه به ابیات، به سواالت پاسخ دهید.  ( 7
 پّشه چو ُپر شد بزند پیل را / با همه تندی و صالبت که اوست»

 « / شیر ژیان را بدرانند پوست مورچگان را چو بود اتفاق 
 

 ( 0/ 5) پیام این دو بیت چیست؟  (الف 
 
 (  5/0)  شده را بنویسیدمنظور از بخش مشخص  (ب 
 
    سواالت پاسخ دهید.( به توجه به بیت زیر به 8

 « نبردطایی  تم/ منت حا  خورد »هر که نان از عمل خویش 
 ( 5/0الف( توصیه بیت چیست؟ ) 

 
 

 (  0/ 5گذاری تلفظ درست کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را مشخص کنید )ب( با حرکت
 
 (5/0شده کیست؟ )با توجه به معنای بیت زیر، مرجع ضمیر مشخص ( 9
 آدم و مرغ و مور و مگس« چیز و کس / بنی مه ه شپرستار امر«
 
  (1)( مفهوم کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ 10

 ( راز دیگران را فاش کردن او ظاهر شود / این همه اسرار بر صحرا نهاد )  علِم  الف( تا کماِل 
 )سرعت تیر(   ی پشت اویب( چو بوسید پیکان سرانگشت اوی / گذر کرد بر مهره

 )مکافات عمل(  گرفتی همه عمر / دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ گور میج( بهرام که 
 د( در طبع جهان اگر وفایی بودی / نوبت به تو خود نیامدی از دگران )ناپایداری امور( 
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 نمره(  2)های ادبی و دانش تاریخ ادبیات 
 ( 1). را بنویسید شدهموارد خواسته ( 11

 ... .............. :مثنوی عارفانه از عطار نیشابورییک ج(     ..........: .... خسرو وشیرینسراینده الف( 
  .... ..............................یک اثر تعلیمی: ............ د(      ......... ......... سرا:نام یک شاعر قطعه ب( 

     (1چهار مورد ذکر کنید. )های »رباعی« و »دوبیتی« از هم،  برای تشخیص قالب( 12
 
 

      
 

  نمره( 4) زبان دستور
   (1جدول زیر را کامل کنید. ) (13

 نوع فعل   فعل 
 )ماضی یا مضارع(

 بن مضارع بن ماضی  مصدر

       بدوم
 

 (1) مشخص کنیدکلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را برای  «نهاد / مفعول / متمم / مسند»دستوری  های نقش( 14
 ......................... .. هراسند استادانز گوهر ُسفتن ( الف 
 ..... .............................را فارغ و آزاد گذاشت  صید (ب 

 ....................... .دل و جان عقاب ......  غمناکج( گشت 
 چیز خواهی رسید ............................  به هر وششز کد( 
 

 ( 1نوع »را«هایی که زیرشان خط کشیده شده است را مشخص کنید )( 15
    «مالکیتمفعولی / /  حرِف اضافه گسست اضافه / »

 نوح است کشتیبان راچون تو  الف( 
 روِی نیکو نبود  راسلطان محمود ب( 
 را  ز تخت اندر آورد ضحاکج( 
 را صبا به لطف بگو آن غزال رعنا  د(
 

 ( 1( یک گروه اسمی با فرمول زیر مثال بزنید. )16
 +  هسته + صفت بیانی  شمارشیصفت +  اشارهصفت 

 
 

 


