
 باسمه تعالی

 سواالت امتحانات داخلی  دی ماه 

 :تاريخ امتحان  3 فارسی       سواالت امتحان درس:

 دقيقه    70       مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگی و نام

 صبح   8      ساعت شروع:       تجربی  زدهمدوا     پايه و رشته تحصيلی:

 نام آموزشگاه : 
 

 نمره سواالت رديف
 

  نمره( 7الف( قلمرو زبانی ) 

 مشخّص شده را بنويسيد:معنای واژگان  1

                    )                                   (     .نعمت بی دريغش ، همه جا کشيده خوان الف(

 )                                   (بستان/ داد دل مردم خردمند  سفلهزين بی خردان  ب(

 )                                   (    مرد و زن ناليده اند نفيرم در ج(

 )                                   ( بی عشق می ياب ممات د(

                   )                                   (   بود مستعجلامّا همه می دانيم که دولت  هـ(

 )                                   (سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد.  سمومدر  و(

5/1 

 در عبارات و ابيات زير غلط های اماليی را بيابيد و اصالح کنيد:امال:  2

 (                   )    .عاکفان کعبۀ جاللش به تقصير عبادت معترف و واصفان حلّيۀ جمالش به تحيّرمنصوب الف(

 )                                   ( «گفت: از بحر غرامت جامه ات بيرون کنم ب(

 )                             ( همچون اين شيعۀ گمنام و قريبش، در قلب آن کوير سر در حلقوم چاه می برد. ج(

 )                                   ( دوخته شده است.مثل وصله های رنگارنگ بر تيلسان آبی مديترانه  د(

 )                                   ( بخروش چو شرزه شير ارقند (ـه

 )                                   ( ثوابش دنيپرس شيب امدين/  چو عاجز گشت خسرو در جوابشو( 

5/1 

 .ديبه سؤاالت پاسخ ده ريبا توجه به عبارت ز 3

 آرام و قرار نداشتند. ،یساجد ديشه ،ها برادران جهاد و در رأس آن ،شروع شد. آن شب زياحداث خاکر اتيملع

 .دينشان دهمضافٌ اليهِ مضافٌ اليه  ک( يالف

 .ديابيب یوصف بيترک ک( يب

 کدام واژه شاخص است؟ج( 

75/0 

 را مشخّص نماييد. «وابسته های وابسته نوع  »ترکيبات زير، در  4

 )                           (          پاک نسبتاًب( هوای                  )                                   (        چمنیالف( رنگ سبز 

5/0 

 25/0 )                                                (   مثالی ذکر کنيد.« ممّيز»برای  5

 دستوری واژه های مشّخص شده را بنويسيد.نقش  6

 )                                   ( می گرداند. پاکعشق حقيقی، دل و جان را الف( 

 (              )        جانت، به جانت سوگند سوزدی / ردل نهفته دا آتشگر ب( 

5/0 

 .ديسيرا بنو ري. نقش ضمدينشان ده ريز تيرا در ب ريجهش ضم 7

  مدام است شيچو ما در طلب ع وستهيپ/    زيکه او ن دييمگو بيبا محتسبم ع

5/0 



 را در دو بيت زير بنويسيد.« همّت»معانی مختلف  8

 الف( همّت اگر سلسه جنبان شود                      مور تواند که سليمان شود )                                   (

 ای طاير قدس              که دراز است ره مقصد و من نوسفرم)                            (ب( همّتم بدرقۀ راه کن 

5/0 

 را در بيت زير بنويسيد.« بی هوش»و « هوش»معنای  9

 )                        ( )                   (محرم اين هوش جز بی هوش نيست             مر زبان را مشتری جز گوش نيست

5/0 

 معادل های معنايی زير بيابيد.را در ميان « وسيم»و « قسيم»معنای دو واژه  10

 برگزيده، زيبا، دارای نشان پيامبری، شفاعت کننده، خوش بو

 )                                   ( وسيم)                                   (  قسيم

5/0 

  نمره( 5ب( قلمرو ادبی ) 

 برای هريک از ابيات زير يک آرايه ذکر کنيد. 11

 الف( بنواخت ز خشم بر فلک مشت                     آن مشت تويی تو ای دماوند)                                   (

 (               ب( چه غم ديوار امّت را که دارد چون تو پشتيبان؟/ چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتيبان؟)          

5/0 

 گروه ب را انتخاب نماييد. ه هایيراگروه الف، يکی از آهر يک از ابيات  برای 12

 ب الف

 در زير خاک دانه به ابر است اميدوار     1

 * دل را نظـر به عالم باالست بيشتـر      

 امشب ای ماه ، عجب چرب زبان آمده ای  2

 * به تن زار من خسته چو جان آمده ای    

 هرزه گويی و جهان گردی نه کار عارف است  3

 * گويای خموش، کيست عارف؟ رهرو بنشسته      

 درد عاشق را دوايی بهتر از معشوق نيست   4

 * شربـت بيـماری فرهـاد را شيرين کنيـد     

 ايهام الف(* 

 

 تناقض ب(* 

 

 اسلوب معادله ج(* 

 

 استعاره د(* 

 

1 

 استعاره از چيست؟ )                                   (« درخت گل»در عبارت زير  13

 «به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هديه اصحاب را»گفت: 

5/0 

 معنای نمادين واژه های مشّخص شده را بنويسيد. 14

 ، قوت از عشق آتش خورد بی آتش قرار ندارد.  )                                   ( پروانهالف( 

 چون حکايت می کند.  )                                   ( نیب( بشنو از 

5/0 

 تاريخ ادبيّات: 15

 الف( جای خالی عبارت زير را کامل کنيد.

در عصر ................ با توجّه به دگرگونی های سياسی و اجتماعی، غزل اجتماعی رواج يافت. در سـروده های      

 شاعرانی همچون ............ می توان نمونه های آن را يافت.

 ب( نام پديدآورندگان آثار زير را بنويسيد.

 کره االوليا  تذ -2تمهيدات                                    ( 1

1 



 ت زير را مرتّب کنيد.ابياالف(               حفظ شعر: 16

 سرت –شوی  –است  –که  –هوای  –درگه  -در –بايد  -گر   –خاک  –حافظا  –اهل هنر  –وصال 

                ............................................................................................................................................. 

 باران –نگاهت  –گاه گاهت  –ساحل  –و  –ستاره  –صبح  –صبح  –پيوند  –لبخند  –آيينه 

..................                ........................................................................................................................... 

 جای خالی ابيات زير را کامل کنيد.

 در چشم جويباران ،ستاره بيداری                          مهربان تر از ................ در بوسه های بارانای 

 در دل مـدار هيچ که زير و زبر شوی       بنيـاد هستی تو چو ......................... شــود                  

 

5/0 

 

5/0 

 

 

25/0 

25/0 

  نمره( 8( قلمرو فکری ) ج 

 )                                            (                               مفهوم بيت زير را توضيح دهيد. 17

 «رو ، صبح آی، قاضی نيمه شب بيدار نيست»گفت: «                 می بايد تا تو را تا خانۀ قاضی برم»گفت:

5/0 

 بی دل)                                   ( بی نشان )                                   ( منظور از کلمات مشخّص شده را بنويسيد. 18

 چه گويد باز؟ بی نشاناز بی دل گر کسی وصف او ز من پرسد                   

5/0 

 چيست؟« کوير»در متن زير از درس « شيعۀ گمنام» و « امام راستين» منظور از  19

و بزرگم را که  امام راستينناله های گريه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله های گريه آلود آن »  

 «ش، در کنار آن مدينۀ پليد سر در حلقوم چاه می برد و می گريست.شيعۀ گمنامهمچون اين 

5/0 

 5/0 )                                   (چه کسانی هستند؟« دماونديه»مخاطب ملک الّشعرای بهار در  20

 )                                                    (        مفهوم مشترک دو بيت زير را توضيح دهيد. 21

 هرکسی بر حسب فکر ، گمانی دارد            در ره عشق نشد کس به يقين ، محرم راز  

 از درون من نجست اسرار من                   هر کسی از ظّن خود شد يار من        

5/0 

 جای خالی عبارات زير را با واژۀ مناسب پر کنيد. 22

ته اند و به سوی شهرها و الف( در ........ گويی به مرز عالم ديگر نزديکيم و از آن است که پيامبران همه از اينجا برخاس

 الف( دهات              ب( کوير              ج( خانۀ خدا        د( ايران               آبادی ها آمده اند.

وقتی از ............. به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سيصد تومان پول تا تهران همراه يک محصّل ، ب( 

 د(کرّان                             کرمان ج(              پاريز ب(           مزينان الف(           خطرناک است! 

5/0 

 5/0 (                 )    چيست؟« شير سپهر»منظور از « با شير سپهر بسته پيمان // با اختر سعد کرده پيوند»در بيت  23

 را بنويسيد.با توجّه به متن مفهوم واژه های مشخّص شده  24

 )                                   (   زديم. «سرپری»تنها يک  ،الف( به قول بيرجندی ها در امّان و آتن

 )                                   (   ، سرايی سرد و بی روح شد ساختۀ چند عنصر!آن عالم پر شگفتی و راز ب( 

5/0 

 عبارات زير را به فارسی روان برگردانيد:                     معنی و مفهوم نثر:             25

 الف( دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

 ب( البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد به نزديک طالبان.

 ج( آن شب نيز ماه با تأللو پرشکوهش از راه رسيد و گل های الماس شکفتند.

 

75/0 

75/0 

5/0 

 معنی و مفهوم شعر:                                ابيات زير را به فارسی روان برگردانيد: 26

 الف( با آن که جيب و جام من از مال و می تهی است            مارا فراغتی است که جمشيد جم نداشت

 کبود اورندبنشين به يکی برکش ز سر اين سپيد معجر                 ب( 

 

 

1 

1 

 20 جمع نمرات
 


