
 

 

 افالک هفت کردگار نام به

 بعدازظهر 13:30 :شروع ساعت هارشته: کلیه رشته دقیقه  90:   زمان 3درس: فارسی   آزمونسواالت 
 

 نمره  سوال یفرد
 

 نمره ( 7قلمرو زبانی )

1 

 (  25/0. ) هر واژه های زیر معنای واژه های مشخّص شده را بنویسیددر عبارت

 «ر به درگاه خدای آوردخویش / عذ تقصیربنده همان به که ز »  -الف

 «.پسرعموی تنی توستگوید آمده، می ی مصطفی نام،دیالقجوان » -ب

 «و تجرید آیدت. تفریدمنزل »  –پ 

 «ی دارد که روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم.استبعادچه »  -ت 

1 

2 

 در گروه کلمات زیر چند کلمه نادرست دیده می شود؟ درست آنها را بنویسید.

وء حاضمه س -یزدی اهورایی و ا -مطاء و فرمانروا  –ان غرامت و تاو -رق غباریم و قربت غ -به تحیّر منصوب 

 خشایش پاک یذدانب -مستعجل و زودگذر  –خاستار شهریار  –و دیر هضمی 
5/1 

3 

 .دیدرست را از داخل کمانک انتخاب کن یامال

 .    همتایب یتا آن ز،یعز( طاق /تاق) آن رخش، -لفا

 .ردیبگ خود در نشسته ای ستادهیا را یآدم( جثّه /جسّه) بتواند که نبود قدرآن گودال عمق -ب

0.5 

4 
 را در گزینه های زیر مشخّص کنید.« و » انواع 

 همه عزّی و جاللی همه علمیّ و یقینیالف ( 

 روی ب ( گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می
5/0 

5 

 با توجّه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 « بود. مشغول کباب شدنای بود که در همان ساعت در دیگ، مثل گردن همان غاز مادرمرده گردنش» 

 (5/0)ستوری واژه های مشخّص شده، چیست؟ نقش د -الف

 (25/0)ر متن مشخص کنید. یک ترکیب اضافی د -ب

 (5/0) بیابید و نوع آن را بنویسید.« وابسته وابسته» ک ی -ج

25/1 

 5/0 .که در هر جمله معنای متفاوتی داشته باشد ای، به گونهبریدبرا در دو جمله به کار « ساخت » فعل  6

7 

... درست ها به جز گزینه .همه گزینه «بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. »با توجّه به عبارت 

 است؟

                الیهمضافل: گ( 4         ( چنان: قید3             مضاف الیه گلم: «م» (2         مضاف الیه دامنم: «م»( 1
5/0 



 

 

8 
 در بیت زیر کدام واژه در نقش ممیّز به کار رفته است؟ 

 تو و من دارهنییآ دشت در دیخورش امروز                            داغ چمن کی و بودم من باغ غربت در روزید
25/0 

  25/0 چه کارکردی دارد؟« گفت ما را هفت وادی در ره است» مصراع  در«  را» 9

10 

 . نقش تبعی بیابید و نوع آنها را ذکر کنید( 2) متن زیر را با توجّه به نقش های تبعی بررسی کنید

ر بمین، ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی ز

 آشیان دارد. درختی بلند

5/0 

11 
 بیابید.  «سازپایهحرف پیوند هم»در عبارت زیر یک 

 «این مصطفی گرچه زیاد کودن و پخمه است ولی پیدا کردن یک غاز برایش شکستن گردن رستم که نیست.»
25/0 

 نمره( 5قلمرو ادبی )

12 

 د.تنس.......... ه..........................   و  .............های مشخّص شده، در بیت زیر به ترتیب نماد واژه

 بیاموز               کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  پروانه! عشق ز مرغ سحرای 
5/0 

13 

 با ذکر یک دلیل ؟لوب معادله به کار رفته استسدر کدام یک از بیت های زیر آرایه ا

 مچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ه               که دید؟  همچو نی زهری و تریاقی  -الف

 ریشانی بپرسآید به کار زلف در آشفتگی              آشنایان را در ایّام پشانه می -ب

5/0 

14 

                                     در هر یک از ابیات زیر به کدام زمینه حماسه اشاره شده است؟                                 

                                                         نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت                           سیاوش سیه را به تندی بتاخت       -الف

 گنه کرده را زود رسوا کند                   مگر آتش تیز پیدا کند                -ب
5/0 

15 

های بیت زیر مشخّص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام آرایه را در« شبهوجه»

  .)دو آرایه بیان کنید( ادبی دیگر بهره گرفته است

 رو، سوزنده و سرکش بود عاشق آن باشد که چون آتش بود                    گرم

75/0 

16 

 سته مهربشد از لبش لبخند / خواه روز صلح و مروارید / گم نمیآن که هرگز چون کلید گنج »با توجه به شعر 

 ؟ ندارددر کدام گزینه آرایه ادبی وجود « / خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند را پیمان

 ج ( صلح و جنگ              د ( مهر و کین        الف( گنج مروارید       ب ( روز صلح   

 

25/0 

17 

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید. 

 دن: الف( پشت دست داغ کردن:                                               ب( چند مرده حلّاج بو
5/0 



 

 

18 

 

 

 

 آثار زیر از چه کسانی است؟

 ویر:                   ک -ب                             داستان کباب غاز:                  -الف

                                            ری به خانة خورشید:                      د -د                                    منطق الطّیر:                       -ج

1 

19 

                                                                                    بیت های زیر را کامل کنید.                                       

                                   .....       ........................بیند و شرمندگی کشد                              .............................بترسم تو را  -الف

 «وزگارانبیرون نمی توان کرد حتّی به ر »                             ..........................................................   -ب
1 

 نمره( 8قلمرو فکری )

20 

 نمره (  5معنی نظم و نثر ) 

                                                                                               به نثر روان بنویسید.                                                  معنی عبارات زیر را 

 ( 5/0) « پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندَرد» -الف

 (75/0)« کردار، دل / بشویم کنم چارة دل گسلهمان به کزین زشت» -ب

                                                                                                        (5/0)  «یارِ مهر و کین مرد و نامرد استاین ع»  -پ

 ( 75/0)  «ای استهشت جنّت نیز اینجا مرده ای است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده»  –ت 

 (1)« آرای بالمعارض شده استوحده و مجلسزبانی ... نوک جمع را چیده و متکّلمدر خوش»  -ث

                                                                                                                             (25/0)« مدیر را کالفه کردم»  -ج

 (25/0) «ها به او بودهمه چشم»-چ

 (0.5) «خوانند عشق را آن رسد، تیغا به چون محبّت» -ح

 (0.5)« تو و من بهار نکیا میبخوان گل با زیبرخ/  ما ییشکوفا فصل توست و من فصل فصل نیا»  -خ

 

 

5 
 

21 

 

 

 نمره (  3درک مطلب ) 

 با توجّه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 

تش عشق . تا آنگاه که آآتش قرار ندارد و در آتش وجود نداردبی. عزیز! پروانه قوت از عشق آتش خوردای »

  «او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند. چون به آتش رسد خود را بر میان زند.

 (25/0)نده خوراک پروانه چیست؟ از نظر نویس -الف

 (25/0)کند؟ بیان میکدام ویژگی عاشق را  قسمت مشخّص شده -ب

 (25/0)بینی عاشق دارد؟ عشق چه تاثیری بر جهان -ج

 

 

75/0 



 

 

22 
 دارد؟  (آن شب عزیز)سروده زیر چه مفهوم مشترکی با آموزه یازدهم 

 با زخم نشان سرفرازی نگرفت / کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت

 نگرفتحیثیت مرگ را به بازی  / زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت

5/0 

23 
  .زیر را بنویسید مفهوم بیت

 « گوی / بباید زدن سنگ را بر سبویوخواهی که پیدا کنی گفت چو»
 

5/0 

 25/0 چیست؟ « قصّة درد»منظور نقّال از « درد است قصّه است این، قّصه؛ آری قصّة»در مصراع  24

25 

 

 است؟  «هفت وادی»هریک از ابیات زیر یادآور کدام وادی از 

 ای است هرکه فانی شد ز خود، مردانه /الف( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا  

 جلوه آب صاف در گل و خار /ب( چشم بگشا به گلستان و ببین 

5/0 

26 
 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟ 

 روم سوی دریا، جای قرار من و تومن می /قرارم تابم و بیچون رود امیدوارم، بی
5/0 

         /  روشن پاک،/  یتوان تا/  باش دیخورش چون/   بخشیهست تابنده، پو،گرم/  عالم نیدر میگوینم من

                                                             (                                           یریمش دونیفر) باش دیمروار مثل /باران مثل

         راهتان قیرف قیتوف

 



 

 

 افالک هفت کردگار نام به

 بعدازظهر 13:30 :شروع ساعت ها رشته: کلیه رشته 3فارسی درس  آزمونکلید
 

 نمره  سوال یفرد
 

 نمره ( 7قلمرو زبانی )

1 

توجه حق کردن، دل از عالیق دل خود را م -.      پدراز و الغر -.      بکردن یکوتاه ،یکوتاه گناه، -الف

دانستن خدا، گم شدن عارف در بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن، فرد شمردن و یگانه 

 ور دانستن، بعید شمردن چیزی.د -معروف.          ت
1 

2 

 کلمه.  6

 زدان.یمنصوب: منسوب.  قربت: غربت.  مطاء: مطاع.  سوء حاضمه: سوء هاضمه.  خاستار: خواستار.  یذدان: 
5/1 

 0.5 جثّه. -.                بطاق -لفا 3

 5/0 طف.ع -ب                ربط.               -الف 4

 25/1 همان.  -ردنش.         جگ -ردنش: نهاد.  مشغول کباب شدن: مسند.       بگ -الف 5

6 

 جمله اول: او در مراغه رصدخانه بزرگی ساخت.

 های مختلف با معانی متفاوت، پذیرفته است.(جمله دوم: او با نامالیمات زنگی ساخت. )جمله
5/0 

 5/0 مضاف الیه گلم: «م» (2 7

 25/0 چمن 8

  25/0 فک اضافه 9

 5/0 لندترین کوه روی زمین: گروه بدلی )بدل(.ب -3وف.             شهریار: معط -2ل.             پرندگان: بد -1 10

 25/0 ولی 11

 نمره( 5قلمرو ادبی )

 5/0 پروانه: عاشق واقعی           .کندیم یعاشق و عشق یادعا حق راه در که یکسمرغ سحر:  12

13 
 مفهوم دییتأ یبرا یمصداق و معادل ،مصراع اول .دارند ینحو و ییمعنا استقالل مصراع، دو از کیهر -ب

 5/0 .کرد عوض توانمی را مصراع دو جای نیهمچن. است مصراع دوم

 5/0 رق عادت. خ -هرمانی.                                   بق -الف 14

 75/0  .چاالک از هیکنا: روگرم/  صیتشخ: عشق بودن سرکششبه: های وجهرو، سوزنده، سرکش. آرایهشبه: گرموجه 15

 25/0 ب ( روز صلح 16



 

 

17 

 .یکار تکرار از کردن توبه و یمانیپشالف( پشت دست داغ کردن: 

 .داشتن ییتوانا چقدرب( چند مرده حلّاج بودن: 
5/0 

18 
                   علی شریعتیویر: ک -محمدعلی جمالزاده               بداستان کباب غاز:  -الف

                                                              سلمان هراتیری به خانة خورشید: د -د                                 عطار نیشابوریمنطق الطّیر:  -ج
1 

 1 .گفتم نشسته یمهر ارانروزگ به: یگفت -ب .                  چاه ز برون دیاین چیه که بگو وسُفی -الف 19

 نمره( 8قلمرو فکری )

20 

 ( 5/0)  .زدیرینم آشکار گناه ه خاطرب را بندگان یآبرو -الف

 (75/0) .ابمیب یاچاره آزار،دل و تلخ دادِیرو نیا یبرا و دهم نجات یبدگمان نیا از را خود که است بهتر -ب

                                                                                                        (5/0)  .کندیم انیب را( شغاد) نامرد کی نهیک و( رستم) مرد کی مهِر ه و ارزشانداز داستان، نیا  -پ

 مانند جهنم ةمرحل هفت و است ارزش یب و روح یب یا مرده مانند بهشت، طبقه هشت مرحله نیا در  –ت 

 ( 75/0)  .است منجمد و سرد خی

رقیب آرای بیکند که همه را مجبور به سکوت کرده است و تنها سخنگو و بزمچنان خوب صحبت می -ث

 (1) شده است.

                                                                                                                             (25/0)تاب کرده بودم. مدیر را بی  -ج

 (25/0) کردند )به او امید داشتند(.همه به او توجه می -چ

 (0.5) گویند.رسد، به آن عشق میوقتی محبت به حد نهایی خود می -ح

 با منواه زیبرخ. میبود نشسته بهار انتظار به که ما توست؛ و من یاستعدادها ییشکوفا فصل دوره، نیا -خ

 (0.5) .دیآیم تو و من بهار که میکن ییسرانغمه گل و انقالب

 

 

5 
 

21 
شود که عاشق، فقط شق باعث میع -صال.         جوقراری در هجران و نابودی در بی -عشق.        ب -الف

 معشوق را ببیند و در راه معشوق فانی شود.    
75/0 

22 

 از دفاع خاطر به و دندینهراس مرگ از گاهچیه که دارد اشاره یباختگانجان و رزمندگان یفداکار به یرباع نیا

 یترس گاهچیه جانبازان و دانیشه که است آن انگریب زین« آن شب عزیز» داستان. فشاندند را خود جان وطن

 بوده هدفیب یدگزن از بهتر شانیا یبرا دارهدف مرگ. اندرفته هم آن استقبال به بلکه اند؛نداشته مرگ از

 .است

5/0 

 5/0 .قتیحق شناخت یبرا سنجش و آزمون 23

 25/0 .شغاد دست به رستم ناجوانمردانه مرگ تیروا انیب 24

 5/0 ادی توحید.و -ادی فقر و فنا.                                 بو -الف 25

 5/0 دعوت به همبستگی و قیام. 26

 


