
 

 و عبارات را به فارسی روان بنویسید:معنی و مفهوم ابیات  1

 گفتمیفرو  مالئکهالطاف الوهیت به سر 

 ماللت به کمال رسیده باشد / اهمال جانب من جایز نشمری اگرچه

 ینیبینمرا هم /  هاستاره/  یادهیندگریه کنی / اگر آفتاب را 

 در آن دریای خون در قرص خورشید / غروب آفتاب خویشتن دید

 را بنویسید شدهمشخص هایمعنی واژه 2

 چریدیم می سعدی پالیز در گویی که بودیم چنان هردو 

 شد افگار راست پای و شد کوفته نیک

 گشت تر نام خنیده روز هر

 ندید امّا دستوری خواست ازو

 تمام دَهای با بود نام زبرا را موش آن

 .اش بقچه سر رفتم نبود، پیرزن که روزی و کردم قُال من

 

 چیست؟ شدهنییتع بخش از منظور 3

 گردد تریصاف تو مواالت در پسندیده خصلت بدین مودت ارباب عقیدت: گفت را مطوقه موش

 

 .کنید پیدا را امالیی یهااشتباه زیر یهاگروه در 4

 نادان و دانا هر خلّاق تویی / پنهان و پیدا هر رذّاق تویی( الف

 نهانم هم آشکارا هم تویی / زبانم و کام تو ز گویا زحی( ب

 .کشاندند لعب و لحو و و معشوق می به را وی بدگهر عنودان و نظرتنگ حسودان( ج

 طشت و طاس پشت چو ،مویب سر با / گذشتیم سر برهنه ای جولغی( د

 چیست؟ شدهمشخص یهااز واژه منظور زیر شعر قطعه در 5

 ینیبینم هم را هاستاره/  یادهیند را آفتاب که/  اگر کنی گریه

 ستاره:                              آفتاب:                             

وپرورشآموزشاداره کل   
 استان اصفهان

 وپرورشآموزشمدیریت 
 ناحیه سه

 بنام خداوند جان و خرد
دکتر محمد شفیعیآموزشگاه  1411 خردادماهآزمون   

دهمیازنام درس: ادبیات فارسی  دقیقه 01وقت:    
: مهرداد اکبریسؤالطراح  4111/  3/  5     تاریخ اجرا:   



 :بنویسید دیاخواندهاز بهترین شعرهایی که دو بیت  0

 

 .کنید مشخص را اضافی و وصفی یهابیترک 7

 

 غروب ستاره ب(                         دیرین مسافر الف(                        

 را بنویسید. شدهمشخص مجازهایدر عبارت زیر مفهوم  8

 

 هاآنهمه را شکسته بودند  هابت خویش بازویبخور تا توانی به 

 

 .بنویسید را تشبیه ارکان« بودیم ماننده دیوانگان به عاجزی و برهنگی از»در عبارت  9

 :شبه وجه                     :تشبیه ادات                      :بهمشبه                    :مشبه            

 .بنویسید را زیر عبارات کنایی مفهوم 11

  :کردن زه به را کمان

 :بودن راهبهچشم

 عبارت زیر به برتری چه چیزی اشاره دارد؟ 11

 «کورویننیکوخو بهتر هزار بار از »

 ست؟یشده چ نییمنظور از بخش تع 12

 تر گردد یدر مواالت تو صاف دهیخصلت پسند نیارباب مودت بد دتیمطوقه را گفت :عق موش

 هرکدام از فعل های مشخص شده به چه معنی اند: 13

 شدگریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت / قطره باران ما گوهر یکدانه 

 شدمنزل حافظ کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت جان بر جانانه 

 ؟کندیماز نبرد را وصف  یاصحنهشاعر در بیت زیر چه  14

 «کردشکفت و برگ میمی دوچندانریخت / برگ از شاخه می کهچندانولی »

 

 کنید مرتّب را زیر یهاواژه 15

 گرفت دستانم، و، آرزوست، دلم، همرهان، رستم، زین، خدا، شیر عناصر، سست

 

 همان هب كه نیكي بود يادگار      ارنباشد همي نیك و بد، اپيد هب كوشش همه دست نیكي ربیم       بیا ات جهان را هب بد نسپریم


