
   آموزش و پرورش شهرستان گميشان– كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي – آموزش و پرورش استان گلستان –     باسمه تعالي 
   1389 / 10 / 25: تاريخ امتحان   : نام و نام خانوادگي 

   ) 3( امتحان درس ادبيات فارسي 
  : شماره ي دانش آموزي 

    دقيقه75:  صبح     مدت8: ساعت شروع 
  مهر دبيرستان  سال سوم رشته ي علوم تجربي     سيمين شهر خديجه كبرايدبيرستان 

  ج

 نمره   متن سؤاالت رديف

  الف
1  

  )  نمره 2 مورد ، 4. ( بيت هاي ناتمام زير را با كلمات مناسب كامل كنيد : شعر حفظي 
  . صفاتم دادند ..........................            باده از كردند         ................................ بي خود از شعشعه ي 

  
50/0  

  50/0  . نجاتم دادند ....................... بود                          كه ز بند .......................................... همت حافظ و   2

  50/0 چو در قيامت چشم گناه كاران    ...................                       ..  .......................بگذاشتند ما را در ديده   3

  50/0   .................. قي نمي توان گفت الّا به شرح اين قدر كفايت                          با.................. چندت كنم   4

  ب
1  

 )  نمره 25/0 مورد ، هر كدام 8. (  بنويسيد وي هر يكفقط جلمعني لغات مشخّص شده در عبارات زير را 
   . چاووش در داددر سراسر قلمرو خود 

  
25/0  

  25/0  .  به سوي ميدان نبرد رفت آختهاَنَس مردانه با شمشير   2

  25/0   و غريو برخاست هزاهزبانگ و   3

  25/0  .  شد لَمسنصف تنش   4

  25/0  . ب به جا مي آورد  و خصايل اشخاص داستان را خوسجايابيهقي   5

  25/0  .  اعلي حضرت گردن گذاشت طاعمبايد به امر   6

  25/0  .  از كارزار برنگشت مسالمت اسفنديار با ماليمت و  7

  25/0  .  گشته است باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل   8

  پ
1  

   )  نمره 3 مورد ، 12( دانش هاي ادبي 
   ؟ چيست» سووشون  «درون مايه ي داستان 

  
25/0  

  25/0  در نقد لغوي به چه مي پردازند ؟   2

  25/0  چگونه است ؟  »قابوسنامه « نوع نثر   3

  25/0  . نشان دهيد » تا خود اندر جهان تاج بر سر نهم /  كه ايرانيان را به كشتن دهم  « جناس را در بيت   4

  25/0  طلوع خورشيد نماد چه مي تواند باشد ؟   5

  25/0  چيست ؟ » رستم و اسفنديار « استان درون مايه ي د  6

  25/0  كيست ؟ » گاو « نويسنده ي داستان   7

  25/0  از كيست ؟ » خون خورشيد «   8



  25/0  از كيست ؟ » ه ماه نو و مرغان آوار« مجموعه   9

  25/0  چيست ؟ » تاريخ بيهقي « موضوع اصلي   10

  25/0  . د نام ببري» حميدي سبزواري « يك مجموعه شعر از   11

  25/0  چيست ؟ » شكسپير « موضوع غزلواره هاي   12

  ت
1  

  )  نمره 3 مورد ، 6( خودآزمايي 
  چرا شاعر والدت را از گوهر نور مي داند ؟

  
50/0  

  50/0  چيست ؟ » يك سبد از ميوه ي خورشيد « منظور از   2

  هدف بيهقي از آوردن حكايت هاي مناسب در خالل حوادث چيست ؟   3
  

50/0  

  وجود دارد ؟ » گلدسته ها و فلك «  لطيفي در عنوان ايهامچه   4
  

50/0  

  /50  چيست ؟ » گاو  «پيام محوري داستان   5

  شخصيت تدين و رضاخان چگونه است ؟ » كمال الملك « با توجه به درس   6
  

50/0  

  ث
1  

  )  نمره 6 مورد ، 11( معني شعر و نثر 
  . بايد عقالمونو بريزيم رو هم 

  
25/0  

  25/0  . امير مسعود شبگير برنشست   2

  25/0   .نهاد آن كاله كي اي بر سرش   3

  25/0  . شما كه بيشتر با شاهان محشور بوده ايد   4

  50/0  . برخاست نه تمام و بر خويشتن مي ژكيد   5

  50/0  . خرد را مكن با دل اندر مغاك   6

7  ام به دست هاي صورتگر پير رعشه آورده گذشت اي .  
  

50/0  

  . انيم                      زان جا به جوالن تا خط لبنان برانيم جانان من برخيز بر جوالن بر  8
  

75/0  

  . امير نيك كوفته شد و چيزي نمانده بود از غرقه شدن   9
  

75/0  

  . به تربيتش نخل باسق گشته عصاره تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي   10
  
  

1  

نگويم كه مرا سخت دربايست نيست ، اما چون به آن چه دارم و اندك است ، قانعم ؛ وِزر و وبال اين به   11
  . چه كار آيد

1  



  ج
1  

  )  نمره 4 مورد ، 11( درك مطلب 
  در عبارت زير منظور از قسمت مشخّص شده چيست ؟ 

  .  كه تو اين بازي قهر و آشتي كوتاه بياييم هفت خطّه       بعيد از ما قدرت مداران 

  
25/0  

                            چيست ؟ ». اسبان مي كشيدند « منظور از ) الف   :در عبارت زير   2
  يعني چه ؟ » .دلش بپيچيد « )  ب 

سخت :  و گفت ددلش بپيچييستند ؛ ر و مي گاسبان مي كشيدند       امير در راه بر چند تن بگذشت كه 
  . تباه شده است  حال اين لشكر 

25/0  
25/0  

   است ؟ يبيانگر چه مطلب عبارت زير  3
  .      دست هاشان به اندازه ي چوب كبريت دراز شده بود و گلدسته ها را نشان مي دادند 

25/0  

  25/0  ؟ كدام صفت خدا را مي رساند » . پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد   «جمله ي  4

  مصراع دوم بيت زير يعني چه ؟   5
   . پا در ركاب راهوار خويش دارند      دريادالن راه سفر در پيش دارند             

25/0  

  چيست ؟         » دو صف از ياكريم «  منظور از  )الف : در شعر زير   6
  چيست ؟  »لب ديوار دل « مقصود از ) ب 

  .      پر كشيد لب ديوار دلتبال به بال نسيم       از      /   مدو صف از ياكري     شب    

25/0  
25/0  

  به چه معني است ؟        » يافتم  «)  الف  :در عبارت زير   7
   يعني چه ؟ »بار داده آيد  «) ب 

ين دو سه بونصر را بگوي كه امروز درستم و در ا : آن جا بر زبر تخت نشسته ، گفت يافتم         امير را 
  .  كه علّت و تب تمامي زايل شد بار داده آيدروز 

25/0  
25/0  

  نماد چه كساني است ؟    » ماه  «) الف : در شعر زير ازتاگور   8
   چيست ؟  »لكه هاي سياه «مقصود از ) ب 

. ي دارد  را براي خود نگه مشلكّه هاي سياه در سراسر آسمان     مي پراكند     و    روشني اش را    ماه 

25/0  
25/0  

  چيست ؟ » به خاك و خون تپيد « در عبارت زير منظور از   9
   . به خاك و خون تپيد مردي سفيد موي و سفيدروي       آن جا در ميان آن شن هاي داغ ،

25/0  

  مصراع اول كنايه از چيست ؟            ) الف : در شعر زير   10
  يست ؟ در آخر شعر ك» تو  «مرجع ضمير ) ب 
           از گزند داس دروگر وقت ، هيچ روينده را زنهار نيست     

  مگر ترانه ي من كه در روزگار نامده برجاي مي ماند                                            

  .  را بستايد توشكوه   تا به ناخواست دست جفاپيشه ي دهر ،

25/0  
25/0  

  در بيت زير كيست ؟ » هن شيرپرخاشجوي ك« منظور از   11
   شير پرخاشجوي كهن     چو بشنيد اسفنديار اين سخن               از آن 

25/0  

  20  امضا :                                   نمره به عدد   
 



 1 

 5331 /51/ 51تاريخ امتحان :             :            دبيرستان رشته ( سال سوّم3باسمه تعالي       امتحان ادبيّات فارسي )
 دقيقه 51مدّت امتحان :   ………………… كد دانش آموزي: ………………….……………نام ونام خانوادگي 

 –ش و پرورش منطقه ي گميشان          ز اداره ي آمو  –  سازمان آموزش و پرورش استان گلستان  رديف     

 شهريور سيمين شهر           17   دبيرستان 

 بارم

 الف
5 

 . بنويسيد جلوي آن ها را 8تا  1معني لغات مشخّص شده ي 

 و متواضع بود. موقّرققنوس همچنان آرام و 

 
51/1 

 51/1 شده بود. فارغاز خوردن برگ مو  5

 51/1 از دست مي دهد. استيصال از فرطعقل خود را  3

 51/1 انديشه است. مستلزمموضوع  1

 51/1 اعلي حضرت گردن بگذار. مُطاع به امر 1

 51/1 ي رستم در اسفنديار كارگر نيفتاد. البه 6

 51/1 باال. رواقاي طاق نهم  5

 51/1 گشته. فايق عصاره ي تاكي به قدرت او شهد 3

 ب
5 

 . را كامل نماييد ( 2و  1زير )بيت هاي ناتمام 
 ………………………………………………          چندين كه برشمردم از ماجراي عشقت 

 
1/1 

 1/1 ………………………………………………   خنم مي ريزد      اين همه شهد و شكر كز س 5

 ج
5 

 . را به نثر روان امروزي برگردانيد 11تا  1معني بيت ها و عبارت هاي 
 مرگ آه در بساط نداشت.لرد استرابري هنگام 

 
51/1 

 51/1 رشته فكرم را پاره كرد. 5

 51/1 شب همه جا دامن گسترده بود. 3

 51/1 . كراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن 1

 امر مي كنيم استادِ صورتگر تمثالي نيم رخ از شمايل ما بسازه. 1
 

1/1 

 خسوف هاي كژخيم شكوهش را به ستيز برمي خيزند. 6
 

1/1 

  گاه سفر آمد برادر ، ره دراز است .    /   پروا مكن ، بشتاب ،همّت چاره ساز است. 5
 

1/1 

 مه طاسك گردن سمندت         /       شب طرّه ي پرچم سياهت.  3
 

51/1 

 برپاي خاستند. –اگر خواستند يا نه  –چون حسنك بيامد ، خواجه بر پاي خاست. چون او اين مكرمت بكرد همه  9
 

51/1 

 اين صِلت فخر است . پذيرفتم وباز دادم و نگويم كه مرا سخت دربايست نيست امّا به آن چه دارم و اندك است قانعم. 51
  

5 

 هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد،ايزد تعالي در او نظر نكند. 55
 

5 

 د
5 

 (9تا  1دانش هاي ادبي )
 هر يك از بيت هاي زير چه آرايه اي دارد؟

 خروش آمد از باره ي هر دو مرد  /  تو گفتي بدرّيد دشت نبرد.    €
 خرامان بشد سوي آب روان      /  چنان چون شده باز جويد روان.   €€

 
 

51/1 
51/1 

 51/1 نثر تاريخ بلعمي چگونه است؟ 5

 51/1 اثر كيست؟رمان كليدر  3

 51/1 در كدام كتاب ساعدي آمده است؟« گاو» داستان  1
 



 2 

 51/1 موضوع اصلي تاريخ بيهقي چيست؟ 1

 51/1 نوشته هاي پرويز خرسند در چه موضوعي است؟ 6

 51/1 يك اثر از شكسپير نام ببريد. 5

 1/1 زمينه ي خرق عادت در حماسه يعني چه؟ 3

 1/1 داستان كباب غاز چگونه است؟لحن و زاويه ي ديد  9

 ه
5 

 ( 8تا  1درك مطلب )
 چيست؟ .« خوانِ نعمت بي دريغش همه جا كشيده » مفهوم 

 
1/1 

 چيست؟.« اي طاق نهم رواق باال / بشكسته ز گوشه ي كالهت » مقصود شاعر از بيت  5
 

1/1 

 دو مبارز چه عهدي بستند؟.« فريادرس نهادند پيمان دو جنگي كه كس  /  نباشد بر آن جنگ » در بيت  3
 

1/1 

 1/1 قسمت مشخّص شده يعني چه؟.«مجلس وعدليّه و دولت تعارفهامروز تو اين مملكت امر، امر ماست . »در عبارت   1

ابونصر نامه هاي رسيده را به خطّ خويش نكت بيرون مي آورد و از بسياري نكت چيزي را كه در او كراهيّتي نبود ،مي فرستاد » با توجه به عبارت  1
 .«   فرود سراي 

 الف( ابونصر چه كاري مي كرد؟   
 ب( چه خبر هايي را به قصر مي فرستاد؟   

 
 

51/1 
51/1 

 1/1 شباهت اسفنديار و سهراب در چيست؟« ز مانند سهراب فداي ساده دلي و غرور خود مي شود.اسفنديار ني» در جمله ي  6

 1/1 مقصود از فانوس و سايه چيست؟«آنان كه فانوسشان را بر پشت مي برند / سايه هاشان پيش پايشان مي افتد. » در بيت  5

 .«سياه مي زد. خَلَق گونه حسنك پيدا آمد . جبّه اي داشت حبري رنگ با » در جمله ي  3
 لباس حسنك چه ويژگي هايي دارد؟ 

1/1 

 و
5 

 ( 8تا  1خودآزمايي ) 
 رستم براي پرهيز از جنگ چه پيشنهادي به اسفنديار مي دهد؟

 
1/1 

 1/1 با توجه به در س كمال الملك ،كاله پهلوي چگونه كالهي است؟ 5

 گاو را باور نمي كند؟چرا شخصيت اصلي داستان، فرار « گاو»در درس  3
 

1/1 

 1/1 چيست؟« يك سبد از ميوه ي خورشيد» منظور از  1

 1/1 هدف آقاي پولدرو از تعويض ققنوس داستان با يك ققنوس جوان تر چه بود؟ 1

 1/1 هدف بيهقي از آوردن حكايت هاي مناسب در خالل حوادث چيست؟ 6

 در بيت زير طرفين تشبيه ) مشبّه ومشبّهٌ به ( را نشان دهيد.  5
 )) خورده ست خدا ز روي تعظيم    /    سوگند به روي همچو ماهت . ((    
 

1/1 

 را نوعي حماسه دانست؟ چرا؟«بانگ جرس »آيا مي توان شعر  3
 

1/1 

 جمع نمره با عدد:          نام دبير: مسعود سخندان        نمره ي تجديد نظر :            
 امضا                 نام وامضاي دبير                                                           نمره با حروف:                        

 



 1  

 7316 /71/71تاريخ امتحان :         علوم تجربي:  دبيرستان رشته ( سال سوّم3باسمه تعالي       امتحان ادبيّات فارسي )

   
ف  

دي
ر

 

 بارم –گميشان شهرستان ش و پرورش  ز اداره ي آمو  –  سازمان آموزش و پرورش استان گلستان 

 الف

7 

 . بنويسيد جلوي آن ها را 8تا  1معني لغات مشخّص شده ي 

 و متواضع بود. رقموّققنوس همچنان آرام و 

 

52/1 

 52/1 شده بود. فارغاز خوردن برگ مو  5

 52/1 از دست مي دهد. استيصال عقل خود را از فرط 3

 52/1 انديشه است. مستلزمموضوع  4

 52/1 اعلي حضرت گردن بگذار. مُطاع به امر 2

 52/1 ي رستم در اسفنديار كارگر نيفتاد. البه 6

 52/1 باال. رواقاي طاق نهم  1

 52/1 گشته. فايق عصاره ي تاكي به قدرت او شهد 1

 ب

7 

 . را كامل نماييد ( 2و  1بيت هاي ناتمام زير )

 ………………………………………………          چندين كه برشمردم از ماجراي عشقت 

 

2/1 

 2/1 ………………………………………………   خنم مي ريزد      اين همه شهد و شكر كز س 5

 ج

7 

 . را به نثر روان امروزي برگردانيد 11تا  1معني بيت ها و عبارت هاي 

 لرد استرابري هنگام مرگ آه در بساط نداشت.

 

52/1 

 52/1 رشته فكرم را پاره كرد. 5

 52/1 شب همه جا دامن گسترده بود. 3

 52/1 . كراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن 4

 2/1 امر مي كنيم استادِ صورتگر تمثالي نيم رخ از شمايل ما بسازه. 2

 2/1 خسوف هاي كژخيم شكوهش را به ستيز برمي خيزند. 6

 2/1  دراز است .    /   پروا مكن ، بشتاب ،همّت چاره ساز است.گاه سفر آمد برادر ، ره  1

 12/1 توداني به بيداد كوشد همي                  /  همي جنگ و مردي فروشد همي .  1



 2  

 12/1 برپاي خاستند. –اگر خواستند يا نه  –ت بكرد همه مَكرُچون حسنك بيامد ، خواجه بر پاي خاست. چون او اين مَ 9

 7 قانعم. ، اين صِلت فخر است . پذيرفتم وباز دادم و نگويم كه مرا سخت دربايست نيست امّا به آن چه دارم و اندك است 71

 7 هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد،ايزد تعالي در او نظر نكند. 77

 د

7 

 (9تا  1)دانش هاي ادبي 

 هر يك از بيت هاي زير چه آرايه اي دارد؟

 .نبرد دشت بدرّيد گفتي تو/    مرد دو هر ي باره از آمد خروش    €

 .روان جويد باز شده چون چنان/        روان آب سوي بشد خرامان   €€

 

 

52/1 

52/1 

 52/1 چگونه است؟ قابوس نامهنثر  5

 52/1 رمان كليدر اثر كيست؟ 3

 52/1 در كدام كتاب ساعدي آمده است؟« گاو» داستان  4

 52/1 موضوع اصلي تاريخ بيهقي چيست؟ 2

 52/1 نوشته هاي پرويز خرسند در چه موضوعي است؟ 6

 52/1 يك اثر از شكسپير نام ببريد. 1

 2/1 شاهنامه نام ببريد . زمينه ي خرق عادت دريك نمونه براي  1

 2/1 داستان كباب غاز چگونه است؟لحن و زاويه ي ديد  9

 ه

7 

 ( 8تا  1درك مطلب )

 چيست؟ .« خوانِ نعمت بي دريغش همه جا كشيده » مفهوم 

 

2/1 

 2/1 چيست؟.« اي طاق نهم رواق باال / بشكسته ز گوشه ي كالهت » مقصود شاعر از بيت  5

 2/1 دو مبارز چه عهدي بستند؟.« فريادرس نهادند پيمان دو جنگي كه كس  /  نباشد بر آن جنگ » در بيت  3

 2/1 قسمت مشخّص شده يعني چه؟.«مجلس وعدليّه و دولت تعارفهامروز تو اين مملكت امر، امر ماست . »در عبارت   4

ابونصر نامه هاي رسيده را به خطّ خويش نكت بيرون مي آورد و از بسياري نكت چيزي را كه در او كراهيّتي » با توجه به عبارت  2

 ب( چه خبر هايي را به قصر مي فرستاد؟                 الف( ابونصر چه كاري مي كرد؟   .«   نبود ،مي فرستاد فرود سراي 

52/1 

52/1 

 2/1 شباهت اسفنديار و سهراب در چيست؟« اسفنديار نيز مانند سهراب فداي ساده دلي و غرور خود مي شود. »در جمله ي  6

 2/1 ؟مقصود از فانوس و سايه چيست«هاشان پيش پايشان مي افتد.  سايهشان را بر پشت مي برند / فانوسآنان كه » در بيت  1



 3  

 2/1 لباس حسنك چه ويژگي هايي دارد؟.« بري رنگ با سياه مي زد. خَلَق گونه حسنك پيدا آمد . جبّه اي داشت حِ» در جمله ي  1

 و

7 

 ( 8تا  1خودآزمايي ) 

 رستم براي پرهيز از جنگ چه پيشنهادي به اسفنديار مي دهد؟

 

2/1 

 2/1 كنايه از چيست ؟« ما سرمون از پشت هم چشم داره . »  5

 2/1 دو پيام محوري داستان گاو را بنويسيد . 3

 2/1 چيست؟« / چيد  يك سبد از ميوه ي خورشيدمي شود از باغ نگاهت هنوز / » قسمت مشخص شده در بيتمنظوراز 4

 2/1 هدف آقاي پولدرو از تعويض ققنوس داستان با يك ققنوس جوان تر چه بود؟ 2

 2/1 هدف بيهقي از آوردن حكايت هاي مناسب در خالل حوادث چيست؟ 6

 در بيت زير طرفين تشبيه ) مشبّه ومشبّهٌ به ( را نشان دهيد.  1

 )) خورده ست خدا ز روي تعظيم    /    سوگند به روي همچو ماهت . ((    

2/1 

 2/1 را نوعي حماسه دانست؟ چرا؟«بانگ جرس »آيا مي توان شعر  1

 نمره ي تجديد نظر :                     ندان      نام دبير: مسعود سخ                      جمع نمره با عدد:       

                                :نام وامضاي دبير         امضا                                           نمره با حروف:                 

 



 

 ثار حمید سبزواری است؟آ(کدام یک از 1
 (شاه لیر4                  (ازادی مجسمه   3(برزیگران دشت خون      2                      (سرود سپید   1
 ؟ه است (با نگ جرس را کدام شا عر سرود2
 نیذ  ؤ(علی م4            (حمید سبزواری 3(علیر ضا قزوه         2     (پرویز خرسند   1
 (در سروده ها ی حمید سبزواری:3
  . (می توان پیوند میان انقالب اسالمی و مبا رزات و پایداری مردم فلسطین را دید1
 .س را حس کردرمان های مقد  آ(می توان کربال و صحنه ی ایستادگی پاک بازی و دفاع از 2
 . جو می کنددمی را در اندیشه و کردار خود او جستآ(ریشه های شکست 3
 . نی و اسالمی دارد حس می شود آ( انقالب و پیوندی که با فرهنگ قر4
 (قالب شعر بانگ جرس اثر حمید سبزواری چیست؟4
 ( رباعی4(دو بیتی               3    (مثنوی کوتاه           2     (مثنوی بلند       1
 خویش دارند( کنایه از چیست؟          )پادر رکاب راهوارمصرع (این 5
 . (همواره مطیع رهبر خود هستند2                         .ماده ی حرکت و هجوم هستند آ(1
 .(رکاب باعث تند روی می شود 4                            . (پا را در رکاب خود می کنند3
 مد برادر ره دراز است(:آ(ره دراز است در بیت )گاه سفر 6
 (وقت گیر بودن راه2بودن راه                                        (طوالنی و پر خطر 1
 (نامتناهی بودن راه4(طوالنی بودن راه                                                   3
 :«  وادی ایمن »(تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم منظور از7

 ( سرزمین سوریه         4       ( سرزمین کربال   3    (سرزمین فلسطین     2      !(سرزمین عشق        
 رایه نیست؟    آ(در این بیت کدام 8
 « جلودار است و نیل اندر میان استوادی پر از فرعونیان و قبطیان است      موسی » 
 (کنایه4(تناسب                   3(استعاره                           2(تلمیح                  1
 چند جمله دارد؟ زیر(بیت 9
 « گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن                هنگ سفر کن آجانان من برخیز و » 
 (شش4(پنج                      3(چهار                               2(سه                    1
 (معنای کدام گزینه غلط است؟11
 (رحیل= کوچ         2                 وریه       (جوالن= بلندی های س1
 (راهوار= تند رو 4                      (فرض بودن=احتمال دادن   3
(در عبارت )ازجاهت اندیشه کردم اکنون در چاهتت دیتدم( بتین دو کلمهی)جاهت(و)چاهت(کتدام صتنعت ادبتی بته کتار 11

 (جناس تام              4                 (جناس خط       3         (جناس مرکب  2(جناس ناقص          1(63زاد ) آ رفته است؟
 محنت دور قمری ( کدام است؟  ی قمری شنو از طرف چمن / تافراموش کنی (نوع جناس در بیت )صبحدم ناله12
 (اشتقاق4(ناقص                    3                (زاید   2                   (تام 1( 66زاد آ )   
                                                                  (73زاد آزار( چیست؟)آزاد(و )آ(نام صنعت لفظی در دو  کلمه )13
 (تضمین4(ترصیع                  3(سجع                   2(جناس                1
                                                         (75)سراسرید به عنوان ) جناس( به کار روند؟ه نمی توانن(کدام دو کلم14
 (رسید و رشید4          (روان و روان 3         (جوی جود 2(شرار و سواد           1
از سترو بهشتت / وای او کتز کتف چنتین  (در با ره ی بیت روبرو کدام گزینه درست نیست؟    )این سخا شتاخی استت15

 (بیت دارای ردیف است4(مقفی است         3( قافیه مجنس           2(جناس تام           1      شاخی بهشت(
                                                                (75)سراسری.....جناس وجود دارد؟  (در همه ی گزینه بجز گزینه16
 (که از وی گزیرت بود یا گریز   2                   (ای زبان تو بس زیانی بس مرا  1
 (یاد یاران یار را میمون بود4                         (گفت ای یحیی بیا در من گریز 3
 

  



 
1 

 

 باسمه تعالي

 61/61/6331تاريخ امتحان :  (  3ادبيات فارسي ) امتحان درس  نام و نام خانوادگي : 

 دقيقه  01مدت امتحان :  6331نوبت دي ماه سال  سوم متوسطهپايه ي  علوم تجربي رشته ي 

 آموزشگاهُمهر  شهرشهريور سيمين60دبيرستان   سنجش و ارزشيابي  آموزش و پرورش شهرستان گميشان 

 نمره متن سؤاالت رديف

 الف

1 

 هاي ناتمام زير را کامل کنيد . بيتحفظ شعر : 

 تا بر شتر نبندد .................. به روز باران         يد احوال آب چشمم        .... بگوي..با ..............

 

05.0 

 05.0 توان کرد اال به .................. بيرون نمي        ..... نشسته بر دل    ..سعدي به روزگاران ........ 2

 05.0 باده از جام ................. صفاتم دادند .     .... پرتو ذاتم کردند           خود از  .................بي 3

 05.0 ...... نجاتم دادند . که ز بند غم .......     ................ بود          همت حافظ و انفاس ........ 4

 ب 

. 

 بنويسيد .  فقط جلوي آنمعني لغات مشخص شده را 

 گشته .  باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل 

 

052. 

 .052 پيل پيکر نشست .  يبارهبر آن  6

 .052 و خطايم دست خودم بود .  خبط 7

 .052 .  عَمَلگيکدخدا گفت : مشدي حسن که تو دِه نيس . رفته  8

 .052 زد به پهلوم .  سُقلمهبعد هم يک  9

 .052 رود . به سوي ميدان نبرد مي آختهاَنس مردانه با شمشير  10

 .052 .  کردتناول ميگويي لذيذترين غذاها را  11

 .052 داد .  چاووشدر سرتاسر قلمرو ،  12

 ج

13 

 خودآزمايي 

 ي روزي چيست ؟ منظور از وظيفه« به خطاي منکر نـَبـُرَد .  ي روزيوظيفه»ي در جمله

 

052. 

 .052 ، تاج نماد چيست ؟«بر سر نَهَم  تاجخود اندر جهان »در مصراع  14

 «يکي هم از اين شاه زنده بسازيد .  ايد ،شاخته شاه شهيدها از شما که پرده»ي در جمله« شاه شهيد »مقصود از  .1

 کيست ؟ 

052. 

 05.0 چيست ؟ «گاو »ترين پيام داستان محوري 16

 .052 قسمت مشخص شده به چه معناست ؟ «  زدچنگي به دل نميخود گنبد »در عبارت  17

  چيست ؟«  ي اين نشومدر عهده »منظور از « ي اين نشوم من اين نپذيرم و در عهده»در عبارت  18

 

052. 

 .052 به چه معناست ؟« علف نايافت و ستوران الغر و مردم روزه به دهن »در عبارت «  دهنروزه به »منظور از  19



 
2 

 

 05.0 را نوعي حماسه دانست ؟ چرا ؟ «بانگ جرس » توان شعر آيا مي 20

 داند ؟ي چشم جانباز ميچرا شاعر ، آفتاب را خار و خس مزرعه« ي چشم تو آفتاب / خار و خس مزرعه»در شعر  21

 

05.0 

 د

22 

 هاي ادبي دانش

 ؟ اثر کيست « ماه نو و مرغان آواره » مجموعه شعر 

 

052. 

 .052 بيانگر کدام عنصر داستان است ؟«سه پرسش »دعوت به نيکي در داستان  23

 .052 ي ادبيات ......................... است . ي عظيم عاشورا از مضامين عمدهطرح حماسه 24

 در نوشته ي زير نويسنده از چه نوع نقدي کتاب تاريخ بيهقي را مورد بررسي قرار مي دهد ؟  .2

 « آهنگ موزون نثر بيهقي به واسطه ي به گزين کردن بيهقي است از ميان انبوه واژه ها و ترکيبات . »          

./0 

 05.0 موضوع اصلي کتاب تاريخ بيهقي و نام ديگر آن چيست ؟  26

 .052 کدام عنصر داستان ، فکر اصلي و مسلط بر هر اثر است ؟  27

0/.2 نوشته ي کيست ؟« کمال الملک »فيلم نامه ي  28  

 وجود سيمرغ در داستان رستم و اسفنديار بيانگر کدام زمينه ي حماسه است ؟  29

 الف ( ملي                      ب ( قهرماني            ج ( داستاني               د ( خرق عادت             

052. 

 کدام کتاب زير داراي نثرمصنوع و متکلف است ؟    30
 الف ( کليله و دمنه                ب ( گلستان سعدي               

052. 

 .052 درست يا نادرست : نثر کتاب مرزبان نامه ساده و مرسل است .  31

 ه

32 

 درک مطلب 

 : «ماه / روشني اش را /  در سراسر آسمان / مي پراکند /  و لکه هاي سياهش را براي خود نگه مي دارد . » در شعر 

 الف ( ماه نماد چه کسانيست ؟              ب ( منظور از لکه هاي سياه چيست ؟

 

052. 

052. 

 را در اشعار زير بنويسيد . « تاج بر سر نهادن » تفاوت معنايي  33
 الف ( که ايرانيان را به کشتن دهم                 خود اندر جهان تاج بر سر نَهم .  
ب ( والدت که روزگاري از گوهر نور بود  /  به سوي بلوغ مي خزد  و آن گاه که تاج بر سرش نهادند  /  خسوف هاي  

 کژخيم شکوهش را به ستيز بر مي خيزند . 

05.0 

” خانه” مراد از«    تخت و نگين از دست اهريمن بگيريد/    فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد   » با توجه به بيت 34
  چيست؟” دشمن” و

05. 

و موزه ي ميکاييلي نو در پاي و موي سر  ماليدهحسنک پيدا آمد، بي بند ، ... دستاري نيشابوري » با توجه به عبارت  .3

 در مورد دستار به چه معناست ؟ «  ماليده » الف (   :«ماليده ، زير دستار پوشيده کرده ، اندک مايه پيدا بود . 
 به چه معناست ؟ « بي بند » ب ( 

 
052. 
052. 

 : «ازاين مهمات فارغ شده بود . اين مرد بزرگ، به نشاط ، قلم درنهاد تا نزديک نماز پيشين ،» با توجه به عبارت  36
 يعني چه ؟       « به نشاط قلم در نهاد » الف (  

 معادل کدام نماز است ؟ « نماز پيشين » ب ( 

 
052. 
052. 



 
3 

 

  چرا داستان گلدسته ها و فلک نوشته آل احمد داستاني نمادين است؟  37

 

05.0 

 چرا شخصيت اصلي داستان ماجراي ساختگي فرار گاو را باور نمي کند ؟ « گاو » در داستان  38
 

05.0 

نزد اسفنديار دليل رستم براي آمدن به « من امروز نز بهر جنگ آمدم   /   پي پوزش و نام و ننگ آمدم » در بيت  39

 چيست؟

05.0 

 و
40 

 هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ها و عبارتمعني شعر و نثر : بيت
 خدا / چشم به راه پاسخ است . 

 
052. 

 .052 پوشيد .  ي ژندهجامه 41

 .052 هوا گرگ و ميش بود .  42

 .052 با تأنّي پيش حسين ) ع ( آمد .  43

 05.0 گاه الف زدي که فالن را من فروگرفتم . آن 44

 05.0 زورخونه چه دخلي داره به اين گلدسته .  .4

 05.0 بايد عقالمونو بريزيم رو هم .  کدخدا با تحکّم گفت : 46

 تر از جهت نشستِ او . و ناوي ده بياوردند يکي بزرگ 47

 

057. 

 خروشيد کاي فرّخ اسفنديار                     هماوردت آمد برآراي کار  48

 

057. 

 بوي گلم مست کرد . ي اصحاب را . چون برسيدم ،دامني پر کنم هديه به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، 49

 

1 

 فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد                  تخت و نگين از دست اهريمن بگيريد .  0.

 

1 

** 

** 

 مسعود سخندان نمره به عدد :                                             طراح و دبير : 

 نمره به حروف :                                                          امضا 

 

20 

 



سؤاالت در سه صفحه است .   
1 

 باسمه تعالي

 تاريخ امتحان :  (  3ادبيات فارسي ) امتحان درس  نام و نام خانوادگي : 

 دقيقه  07مدت امتحان :  2331نوبت دي ماه سال  سوم متوسطهپايه ي  علوم تجربي رشته ي 

 مُهر آموزشگاه  سنجش و ارزشيابي  آموزش و پرورش شهرستان گميشان 
 

 نمره متن سؤاالت رديف

 الف
2 

 هاي ناتمام زير را کامل کنيد . بيت حفظ شعر :
 ..........................................................................................بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران                     

 
75.7 

 75.7 داران از بس که دير ماندي چون شام روزه             ..............................................................                       1

 75.7 ............ بود و چه فرخنده شبي             آن شب قدر که اين تازه ................... دادند . چه مبارک ... 3

 75.7 ها به زکاتم دادند . من اگر کامروا گشتم و ....................... چه عجب        ......................... بودم و اين 4

 ب
. 

 معني لغات مشخص شده را جلوي هر يک بنويسيد . 

 نبرد.     مُنکَروظيفه ي روزي به خطاي 

 
751. 

 .751 . فرّهی از او دور شد دانش و 6

 .751  . گفت که سر رشته ي امور از دستمون رفت مُهملاين قدر  0

 .751 را محکم مي کرد .  مال بندهااش را شسته بود و داشت اصالن گاري 8

 .751 و غريو برخاست .  هزاهزآن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد . بانگ و  3

 .751 اشخاص را تنظيم کرد .  محاوراتبهتر از اين نمي توان  27

 .751  آيد به گوشم . رحیلاز هر کران بانگ  22

 .751  اش يک سوراخ ديده مي شد . شقیقهدر ناحيه  21

 ج
23 

 خودآزمايي 
 با توجه به شعر زير به دو سوال پاسخ دهيد . 

  :  « /  که هيچ ندارند  /  مگر تورا  خدايا / آنان که همه چيز دارند / مگر تو را  /  به سخره مي گيرند  /  آنان را »  
 به چه معناست ؟          « به سخره گرفتن » الف (  
  چه کساني است ؟« را  آنان که هيچ ندارند مگر تو» ب ( مقصود شاعر از   

 
 
 

751. 
751. 

 را در اشعار زير بنويسيد . « تاج بر سر نهادن » تفاوت معنايي  24

 .  تاج بر سر نَهمالف ( که ايرانيان را به کشتن دهم                 خود اندر جهان  

/  خسوف   تاج بر سرش نهادندب ( والدت که روزگاري از گوهر نور بود  /  به سوي بلوغ مي خزد  و آن گاه که  

 هاي کژخيم شکوهش را به ستيز بر مي خيزند . 

75.7 

يک سبد از ميوه ي » /   چيد . (  مقصود از   يک سبد از ميوه ي خورشيددر شعر ) مي شود از باغ نگاهت هنوز  /    .2
  چيست ؟« خورشيد 

75.7 

« جوالن » تفاوت معنايي واژه ي «  زان جا به جوالن تا خط لبنان بتازيم .   ز بر جوالن بتازيم   /جانان من برخي» در بيت 26
  را در دو مصراع بنويسيد .  

75.7 
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چون حسنک بيامد همه برپاي خاستند . بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت . برخاست نه تمام و » با توجه به عبارت  20

 بوسهل زوزني از هواداران حسنک بود يا از مخالفان او ؟ کدام قسمت بيانگر اين نکته است ؟ « بر خويشتن مي ژکيد . 

75.7 

 75.7  سيد .دو پيام محوري داستان  گاو را بنوي 28

 د

23 

 هاي ادبي دانش

  در کدام کتاب غالم حسين ساعدي آمده است ؟« گاو » داستان 

 

751. 

 .751  وجود سيمرغ ، ديو سپيد و اسفنديار رويين تن در شاهنامه به کدام زمينه ي حماسه اشاره دارد ؟ 17

 .751 طلوع خورشيد در فرهنگ بسياري از ملت ها نماد چيست ؟  12

 .751  در داستان سه پرسش تولستوي ، کدام عنصر داستان است ؟« دعوت به نيکي »  11

/  بي صدا   /  صحن دو چشمان تو را ترک کرد . ( در قسمت مشخص شده کدام آرايه ي    دو مرغ رهادر بيت : ) صبح  13

 ادبي ديده مي شود ؟

751. 

 .751 ات ........................... است  . طرح حماسه ي عظيم عاشورا از مضامين عمده ي ادبي 14

 در نوشته ي زير نويسنده از چه نوع نقدي کتاب تاريخ بيهقي را مورد بررسي قرار مي دهد ؟  .1

  «آهنگ موزون نثر بيهقي به واسطه ي به گزين کردن بيهقي است از ميان انبوه واژه ها و ترکيبات . »          

751. 

 .751  نوشته ي کدام نويسنده ي معاصر است ؟« پنج داستان » 16

 .751 کدام يک از عناصر داستان مبتني بر رابطه ي علت و معلولي است ؟  10

ه.ش. پا به عرصه ي حيات گذاردم و بزرگترين نقاش دوران خود گشتم . آثارم زرگر بغدادي  2116من کيستم ؟    در سال  18
 بدرود حيات گفتم .  2323و شاگردش ، ميدان کربال و يهودي فال گير است . من در سال 

751. 

 .751  ؟ چه آرايه اي ديده مي شود« و به شکر اندرش مزيد نعمت » در عبارت  13

 .751  سوگند به روي هم چو ماهت      خورده ست خدا ز روي تعظيم              را بيابيد. بهمشبّه  در بيت زير  37

 ه

32 

 درک مطلب 

چيست « پر کشيد .  لب ديوار دلتشب دو صف از يا کريم  /  بال به بال نسيم  /  از » منظور از ) لب ديوار دل ( در بيت 

  ؟ شاعر چرا اين تعبير را به کار برده است ؟

 

75.7 

 : .«کاريز خوش دارد خيال کند  /   که رودها  /   تنها براي اين هستند  /  که به او آب برسانند » با توجه به شعر  31

 است ؟  نماد چه کسانیو در اين جا  کاریز در لغت به چه معناستالف (   

 چيست ؟ « به او آب برسانند » ب ( منظور از 

 
75.7 
751. 

 .751  چيست ؟« وادي ايمن » منظور از « گاه سفر شد باره بر دامن برانيم     / بوسه گاه وادي ايمن برانيم . » در بيت  33

و موزه ي ميکاييلي نو در پاي و موي سر  مالیدهحسنک پيدا آمد، بي بند ، ... دستاري نيشابوري » با توجه به عبارت  34

 در مورد دستار به چه معناست ؟ «  ماليده » الف (  : « ماليده ، زير دستار پوشيده کرده ، اندک مايه پيدا بود . 
 به چه معناست ؟ « بي بند » ب ( 

 
751. 
751. 

 چيست ؟       « در عهده ي اين نشوم . » در عبارت زير منظور از جمله ي  .3

 «من اين نپذيرم و در عهده ي اين نشوم . »             

75.7 
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 بيانگر چيست ؟« گلدسته ها و فلک » عبارت زير از داستان  36
 مي دادند . دست هايشان به اندازه ي چوب کبريت دراز شده بود و گلدسته را نشان          

75.7 

 حيات اين جماعت در بذل توجه و مرگشان در بي اعتناييه.               مفهوم عبارت زير را بنويسيد : 30
 

75.7 

 رستم چه توصيه اي به اسفنديار مي کند ؟ در مصراع دوم بيت زير  38

  دل اندر مغاک .خرد را مکن با بترس از جهان دار يزدان پاک                             

75.7 

 و
33 

 هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . معني شعرها و عبارت
   شب طرّه ي پرچم سياهت

 
751. 

 .751   بايد عقالمونو بريزيم رو هم . 47

 .751   يک هو به صرافت افتادم . 42

 .751  جامه ي ژنده پوشيد . 41

 75.7  ها رو بر باد داده .همين نذاشتن کاله پهلوي سر خيلي  43

 75.7 آفتاب  /  خار و خس مزرعه ي چشم تو     44

 75.7  آن گاه الف زدي که من او را فروگرفتم . .4

   فرض است فرمان بردن از حکم جلودار           گر تيغ بارد ، گو ببارد نيست دشوار 46

 

750. 

   گرنه که پايت همي گور جست .ز نيرنگ زالي بدين سان درست             و  40

 

750. 

   و ناوي ده بياوردند يکي بزرگ تر از جهت نشست او و جامه ها افکندند و شراعي بر وي کشيدند . 48
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  عصاره ي تاکي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته .  43
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