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 جمهوری اسالمی ایران 

 شهر تهران پرورشاداره كل آموزش و 

 تهران  6منطقه  وپرورشآموزشاداره 

 

 

 

 نمره  

   .زیر را به نثر ساده و روان بنویسید هایعبارتو  هابیتمعنی الف (  

 5/0 تا بگویم شرح درد اشتیاق            سینه خواهم شرحه شرحه از فراق     -1 

 5/0 پدید آمد آوای دشمن زدوست                   ناسزاوار پوست        هاببیبدان  -2 

 5/0 گردد كمند ترتنگكز كشیدن          توسنی كردم ندانستم همی                -3 

 5/0 سرشدمرفتم و چندی به  پایبهچندی    دوست           پیشبهدستم نداد قوت رفتن  -4 

 5/0 حوری است         به هر جزئی ز حسن او قصوری است  كه لیلی گر چه در چشم تو -5 

 5/0 ولی رادمردان و وارستگان                    نبازند هرگز به مردارها  -6 

 5/0 دهن قلما سنگ ازاز در خانه مرا طرد كند                    همچو سنگ  -7 

 5/0 این پیر زندیق آمد -8 

 5/0 آورم آورد و آبرو ببرد، به درگاه تو پناه می پروردگارا، از خصلت طمع كه دنائت -9 

 5/0 صبوح و شکر خواب بامداد؟تا كی می -10 

 5/0 ی غنچه را باد بام.درد پرده -11 

 5/0 لیک كس را دید جان دستور نیست. -12 

  معنی لغتب  ( 

 25/0 اند.مرد و زن نالیده نفیرماز  -13 

 
 نباشم  آزمندپناهم بخش تا موجودی  -14

 
25/0 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سؤال

 69 ماهدیشهادت      نوبت امتحانی: ایحرفهرستان فنی نام واحد آموزشی : هن                  ش صندلی)ش داوطلب(:
   هنر رشته :               چهارم پایه :                         نام پدر :                            نام و نام خانوادگی :

 9369-9367سال تحصیلی    مهریخانم :نام دبیر                ادبیات فارسیامتحان درس :  سؤال

 صبح  6ساعت امتحان:  
 دقیقه   77 وقت امتحان : 
 91/91/69تاریخ :  
 برگ   1:  سؤالتعداد برگ  
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 12/10/69تاریخ امتحان :        2ی:درس : ادبیات فارسی       رشته : هنر        صفحه سؤاالتله برگ پاسخ به دنبا

 25/0 گفتارها نغزهزار آورد  -15 

 25/0 آژنگ پرو جبین  پرچینچهره  -16 

  درک مطلبپ (  

 

 دهید . پاسخ سؤاالتبا توجه به ابیات زیر به  -17

 بپوشند هنگام زخم درای   از آن چرم كاهنگران پشت پای   

 برخاست گرد بازاركرد      همان گه ز  سرنیزههمان كاوه آن بر 

  پرستیزداننامداران  ایكهخروشان همی رفت نیزه به دست        

 كسی كو هوای فریدون كند             سر از بند ضحاک بیرون كند

 ل دشمن است را به د آفرینجهانبپویید كاین مهتر آهرمن است       

 را بنویسید.« زخم درای»و « پشت پای»معنای  -1

 چیست؟« سر از بند كسی بیرون كردن »معنای كنایی  -2

 در این شعر كیست؟« مهتر»به چه معناست و منظور از « بپویید» -3
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25/0 
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 منظور از مصراع دوم بیت زیر چیست؟ -18

 ت شرنگشهد در كام من و توسمادر سنگ دلت زنده است     
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 در عبارت زیر چیست؟ شدهمشخصهای منظور از واژه -19

 .«اندكشیدهصفزار تاریک اند، در اینكه حافظ مرز انسانیت هاییكوهرشتهترین امشب كهن»
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 پاسخ دهید. سؤاالتبا توجه به ابیات زیر به  -20

 زین جرگه هشیارها اندبرونمستی است در كیش مهر       پرستش به 

 افگارها به شادی و آسایش و خواب و خور           ندارند كاری دل

 كشیدند در كوی دلدادگان                  میان دل و كام، دیوارها 

 افگارها چه كسانی هستند؟الف( دل

 اند؟اند و فاصله انداختهب( در كوی عاشقان میان چه چیزهایی دیوار كشیده

 

 

 

 

5/0 

5/0 

 
تفاوت دید مجنون و « اندازناوکتو چشم و او نگاه            ی ناز تو قد بینی و مجنون جلوه»ت با توجه به بی -21

 در چیست؟ جوعیبانسان 
5/0 
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 12/10/69تاریخ امتحان :        3ی:درس : ادبیات فارسی       رشته : هنر        صفحه سؤاالتدنباله برگ پاسخ به 

 
 نه اشاره دارد ؟ بیت زیر به كدام باور عامیا -22

 بگفتا دوری از مه نیست درخور بگفت آشفته از مه دور بهتر
5/0 

  خودآزماییت ( 

 

« خوارهامیو  رخانگل»منظور از « خوارهابکش جام در بزم می      رخانگلبه یاد خم ابروی »در بیت  -23
 چیست؟
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 در بیت زیر چیست ؟ «شاباش بهاری»منظور از  -24

 «بهاران كه شاباش ریزد بهار        به دامان گلشن زرگبارها»
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  ؟آوردرا به یاد می المثلضربكدام « كسی را نبد بر زمین جایگاه»مصراع  -25
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 25/0 چیست؟ وام مقصود از« بگفت از گردن این وام افکنم زود»در مصراع  -26 

 5/0 را بنویسید؟« مادرید هایپرده هایشپردهاری برید   نی حریف هركه از ی»را در بیت « پرده»تفاوت معنایی  -27 

 25/0 چیست ؟ تا معنی واژه« پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی»در مصراع -28 

 
 با توجه به بیت زیر چه عاملی باعث بلندی مقام و مرتبه شاعر شده است؟ -29

 شدم  چون شبنم افتاده بدم پیش آفتاب        مهرم به جان رسید و به عیوق بر
5/0 

  تاریخ ادبیات و سبک شناسیث( 

 
 پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید. -30

 روشن                             ب( روزها                           ج( تفسیر المیزانالف( چشمه
75/0 

 25/0 ؟انددانستهدر شعر فارسی چه كسی را مبتکر فن مناظره  -31 

 25/0 ی به چه نامی شهرت یافته است ؟سرآغاز دفتر اول مثنو -32 

 25/0 حماسی است؟  هایویژگیاز  یکكدامدر شاهنامه جز « سیمرغ، دیو سپید»وجود  -33 

 25/0 اثر كیست؟ معاصر مناظره هاینمونهترین استادانه -34 

 25/0 ؟شودمیغنا در اصطالح به چه شعری گفته  -35 
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 12/10/69:  امتحان تاریخ       4:یصفحه        هنر:  رشته           رسیفا ادبیات:  درس سؤاالت به پاسخ برگ دنباله

  ادبی هایآرایهج ( 

 

 را ذكر كنید و توضیح دهید  دو آرایه ادبیدر بیت زیر  -36

 شد ریزاناشکام مپرس، مپرس           چو ابر از غم دلدار ز حال قلب جفا دیده
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 را توضیح دهید.« جام و سرگرم باش   بهل، گر بگیرند بیکارها پیاپی بکش»ایهام موجود در بیت  -37
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 مجاز موجود در بیت زیر را مشخص كنید و توضیح دهید  -38

 حاضرجوابیبه یاران گفت كزخاكی و آبی         ندیدم كس به این 
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 مفهوم كنایی مصراع دوم چیست ؟  -39

 ی قلبم زنگ گرم و خونین به منش باز آری     تا برد ز آینه
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  حفظ شعرچ ( 

  ابیات زیر را کامل کنید. 

 5/0 ...................... و خرسند اگر شدممجموع اگر         زمانیکبیزارم از وفای تو یک ....................  و  -40 

 5/0 ...............سوار عمر در هر طرف ز خیل ...................... كمین گهی است        زان روعنان گسسته ...... -41 

 25/0 نتوان شبه تو گفتن كه تو در ........................... نیایی. -42 

 25/0 ... نظر شدم .......من خویشتن اسیر ............ -43 

 25/0 عمر. زاراللهای خرم از .......................... رخت  -44 

 25/0 تو سعدی كه زرد كرد؟گویند روی ......................... سرخ  -45 

    راز موفقیت این است که هدف را بی وقفه دنبال کنید .                                               

 

 


