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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 هوری اسالمی ایرانجم

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 10 ساعت امتحان :

 دقیقه 75 وقت امتحان :

 10/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 5 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 :قلمرو زبانی .1
 نمره(.  1) دیسیمشخص شده را بنو یهااز واژه کیهر یمعن -1

 ..................  گشته باسقنخل  تشیبه ترب یی( تخم خرماالف 
 ..................                از عشق آتش خورد قوتب( پروانه   
 ...................          .         ارغند ری( بخروش چو شرزه شپ   
 ...................            است. ریمردم کو جگاهتفر  ت( آسمان،   
 
، با «است یآن باق یهادروازه یکهن روم که هنوز طاق ضرب یوارهاید» لۀدر جم« طاق» ۀواژ -2

 نمره(  0.25است؟ ) یمعنواژه در کدام مصراع هم نیهم
 معشوقان با طاق و رواق است یب( چون ابرو     فیعشق، جفت نخواهد حر راستی( طاق پذالف 
 
 نمره( 0.25) دیکن یمعرف ریز تیرا در ب« سفله» ۀمتضاد واژ -3

 میشود مرد کر هیکه محتاج فروما ای    ریاست که در دام شغال افتد ش دردناک
 

 نمره( 0.5) دیدرست را از داخل کمانک انتخاب کن یامال -4
  )منصوب، منسوب( ری  جمالش به تح یۀ( واصفان حلالف 
  ابییم عشقیو ممات ب شناسی( از عشق مات یح اط،ی( )حب   
 
 نمره( 1) دیسیها را بنوو درست آن دیابیرا ب نادرست یهاواژه ،ریز یهاگروه کلمه انیاز م -5

 فرز و واجب، القصوا، تیمغان، قا رینفس پ ه،یقطور، مار قاش یوارهایپر از خاک، د طبق

 

 شدن، ضماد و مرهم رهیو دوستدار، فراق و وصال، ذل زدن و خ محب  
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 نمره( 0.5) دیسیبنو ریز یهاصل را در مصراعمت   رینقش ضم -6
 الهکافتادت  کز سر در یستیب( گفت آگه ن                         ییبار گفتش کز کجا نی( نخستالف 
 
 نمره( 0.5) دیکن نییوابسته را تع ۀنوع وابست ریز ۀدر نوشت -7

 بود. نوشته شده بایروشن، دو سطر مطلب ز اریآن با خط بس یباال بر
 
 
 نمره( 1) دیسینقش واژگان مشخص شده را بنو ریدر عبارت ز -8

 را عشق خوانند.  آنکه برسد،  خود تیت به غاو محب   گرداندیم پاکدل و جان را  ،یقیحق عشق
 
 
 نمره( 1.5) دیبه سؤاالت مطرح شده پاسخ ده ریز تۀبا توجه به نوش -9

و  ی. با توجه به امکانات محدود مهندسدانستیدو جداره را تنها راه حل م زیخاکر کی احداث»
 «سخت بود. یلیطرح خ نیا یقبول و اجرا ،ط دشمنو تسل   دید

را دارد.                                                                یگروه نهاد ۀنقش هست« احداث»( الف 
 درست                   نادرست

صفت است.                           دیوابسته و از نوع ق ۀعبارت، وابست یدر انتها «یلیخ» ۀ( واژب 
 نادرست                  درست 

وابسته دارند.                                                           ۀنقش وابست ه،( در عبارت، چهار واژپ 
 درست                  نادرست

وجود ندارد.                                 «یواو ربط» چیوجود دارد و ه« واو عطف»( در عبارت فقط ت 
 درست                  نادرست

دارد.                                                         یعبارت نقش مسند یدر انتها «سخت» ۀ( واژث 
 درست                  نادرست

 
 نمره( 0.5) دیسیبنو ریز تیرا در ب« برنا»و « سودا» یهانقش واژه -10

 است ییعاشق بادا، که عشق خوش سودا   است  ییهرکجا برنا ر،یعالم پ در
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ادبیقلمرو  .2
 نمره(  1.5ی هریک از ابیات زیر را بنویسید )مصراع خواسته شده -11

 ت بعد از من و تو ماند / ...................................................................محب   الف( وین نغمۀ
 ار هیچ که زیر و زبر شویب( .................................................................. / در دل مد

 خویش دور کرد / .................................................................. پ( خواب و خورت ز مرتبۀ
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 نمره(  1شاخص هر یک از ابیات زیر را معرفی کنید ) شده، آرایۀهای مشخصبا توجه به آرایه -12
 معادله(، اسلوب استعاری، تضاد   )کنایه، اضافۀ

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان                   /ت را که دارد چون تو پشتیبانالف( چه غم دیوار ام  
.............................. 

ب( گفت باید حد زند هشیار مردم مست را/ گفت هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست                              
.............................. 

تی که مردم صاحب قلم نداشت                                                 هر مل   /( در دفتر زمانه فتد نامش از قلمپ 
.............................. 

                           ت( آتش عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می فتاد                          
.............................. 

 
ها سجع ، کدام واژه«های ُحسن یکی جمال است و یکی کمالبدان که از جمله نام»در عبارت  -13

 نمره( 0.5دارند؟ )
 
 نمره( 0.5نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید ) -14

 ب( فی حقیقه العشق:                    ی شیرین فرهاد:                    الف( قصه
 
 ( )یک بیت اضافیشود؟ های ستون دوم دیده میدر هر یک از ابیات ستون اول، کدام یک از آرایه -15

 ستون دوم ستون اول
ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن/ بدر آن جامه که ننگ جامه

 تن و کم از کفن است ).......................(
 جناس همسان( 1

آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی شانه می
 بپرس ).......................(

 ( استعاره2

برکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بنای ظلم برکند 
).......................( 

 ( اسلوب معادله3

غ گرفتار ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است / مسلک مر ناله
 قفس همچو من است ).......................(

 ( مجاز4

   های ما دریدهایش پردهنی حریف هر که از یاری برید / پرده
).......................( 
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 نمره( 0.5عبارت زیر یادآور کدام َمَثل فارسی است؟ ) -16
 «ها پناه ببرد.حکومت سرهنگ مار غاشیۀ رن بیستم، ناچار شده بهاز بیم عقرب جراره دموکراسی ق»
 

 :قلمرو فکری .3
 نمره( 4) دیسیرا به نثر روان بنو ریاز موارد ز کیهر یمعن -17
 نمره( 1ح ذات )مفر   د،یآیاست و چون بر م اتیح ممد   رود،یکه فرو م ی( هر نفسالف 
 
 
 نمره( 0.5من / از درون من نجست اسرار من ) اریخود شد  از ظن   ی( هرکسب 
 
 
 نمره( 0.5) دیننما یرو دهیمأوا نکند و به هر د یی( عشق به همه جاپ 
 
 
 نمره( 0.5ها پس افکند )/ از گردش قرن ی( تو مشت درشت روزگار ت 
 
 
 نمره( 0.5) زدیبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی( ث 
 
 
 نمره( 0.5ر و نشان است که بود )را بر انگاره عشق آبادش ساختند و هنوز بر همان مه نانی( مزج
 
 
 (0.5) ستیز پود و تار ن یجز نقش است دهیگفت پوس /کنم رونیات ب( گفت از بهر غرامت جامهچ
 
 
 
 (نمره  2) دیسیرا بنو ریاز عبارات ز کیهر امیپ -18
 نام نهادند اشی/ آن خضر که فرخنده پ افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نیی( آالف 
 
 
 شد ریاست، روزش د یروز یشد / هر که ب ریز آبش س ی( هرکه جز ماهب 
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  خندی/ افسرده مباش، خوش هم یگویسخن هم نی( خامش منشپ 
 
 
 الحزن است تیکنش آن خانه که ب رانیکاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک و یا( خانهت 
 
 
 نمره( 0.25است؟ ) زمان شاعر اشاره شده یاجتماع ۀدیبه کدام پد ریز تیدر ب -19
 «ستین ناریبده پنهان و خود را وارهان / گفت کار شرع، کار درهم و د ینار ید گفت»
 
 
 نمره( 0.25اشاره دارد؟ )« صلهأ یلإ رجعی ء  يش کل  »به سخن مشهور  ریز اتیاز اب کیکدام  -20

 انددهیمرد و زن نال رمی/ از نف انددهیتا مرا ببر ستانی( کز نالف 
 شیروزگار وصل خو دی/ بازجو شیکاو دور ماند از اصل خو ی( هرکسب 
 
 نمره( 0.5) دیسیرا بنو ریز تیمفهوم مصراع دوم ب ای امیپ -21

 باز؟ دیچه گو نشانیاز ب دلیوصف او ز من رسد / ب یکس گر
 

 
و  «دیمادر سرسپ»منظور از « فرزند بخت اهیپند س نیبشنو / ا دیمادر سرسپ یا» تیدر ب -22

 نمره( 0.5است؟ ) یچه کس« بخت اهیفرزند س»
 
 

 نمره( 0.5) داند؟یرا در چه م یشرط عاشق ریز تیب -23
 ستی/ با جان بودن به عشق در سامان ن ستیقدم نهد َکش جان ن یعشق کس در


