
 
 

 
 

 

 باسمه تعالی

 3/1399/  20   :متحان تاریخ ا  دقیقه 80 :مدت امتحان    :نام و نام خانوادگی      بان فارسیز :درسنهایی سؤاالت امتحان 
 صبح 8  :ساعت شروع  3: تعداد صفحه  دانشگاهی      دورة پیش  رشته ها    کلیۀ: رشته 
در ندانش کشور سراسر آزاد داوطلبان و آموزشی1399سالماهخردادوبتآموزان بزرگسال کیفیت پایش و سنجش مرکز
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داردپاسخ(سؤاالت ردیف  هنمر.)نامه

١

نثر )الف1 و شعر و مفهوم  )نمره  6( معنی
روان بنویسید را به نثر زیر هاي شعر و ها عبارت .معنی

افتاد-1 مکّی عثمان عمروبن .با
.هنوز میانشان شکراب است -2
.لکّه می دویدم -3
بشکست-4 بوعبداهللا .شیخ
گرمی بود-5 خون را .همگنان
انگشت - 6 زیر در گل زیباي پژمردلطافت می .هاي تشریح
است - 7 دستش برون از کار ي رشته سر .آن را که فرمان نبرند ،
هراس-8 سو هر ز آیـد انـدر دلش شد ناسپاس بـه که کس آن هر به یزدان
ک-9 سعد اختر پیمان با سپهر بسته شیر پیوندبا رده

گوش نیست-10 جز مشتري را زبان مر هوش نیست جز بی هوش این محرم
سایم -11 می ها آید/ بر عبث می پایم / تا دري بگشایم / دست کس در .که به

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
5/0 
5/0 
5/0 
75/0 
75/0
1
1

واژگان )ب2  )نمره 5/1(معنی
را بنویسید شده مشخّص لغات زیر ، معنی هاي جمله .با توجه به

اندنفیراز-12 زن نالیده و مرد م
آنک-13 کردنافور بر دضماد
و-14 آید در دشمن اسارت قومی به ...گرددمقهوروقتی
می-15 مثلخیال عینک استتعلیمیکردم مآبی فرنگی چیز .یک
گوامحضرباشم بدینن-16 اندر
همیتوسنی - 17 کمندکردم ندانستم گردد کشیدن تنگ تر کز

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

آزمایی)پ )نمره3(خود
مصراع - 18 اند«در مرا ببریده ؟چنماد»ستاننی«؛»کز نیستان تا یست
سپهري  - 19 سهراب شعر ها«این دیدچشم باید دیگر شست ، جور باید موضوعی»را چه ؟استبیانگر
کلی«درمصراع-20 گنجـــکان گمرواریدد شدـــاو چیست؟»مروارید«؛»م
امروزي  - 21 م«در»ساکن«معادل اشتیاق رَگَگفتم ببینمش درد شدم/م مشتاق تر و شود،بدیدم چیست؟»ساکن

از- 22 شاعر مصراع»شاباش بهاري«منظور سپهر«در ریزد شاباش که .بنویسیدرا»بهاران
همه نیستم«عبارت-23 این چه؟ـیعن»من ی
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  هنمر  .)نامه داردپاسخ(  سؤاالت      ردیف

  

  ٢

  
  )نمره  4( درك مطلب  ) ت  4

  .مشخص شده را بنویسیدهاي ت زیر مفهوم قسمت ادر عبار - 24

  »شکند  بر سرم می/ شان  و دیوار به هم ریختهدر «  )الف       

  »ت رفتن به پیش دوستقو دستم نداد« ) ب        

  .، ناچار جهانی را شیفتۀ آن می خواهددل در بند سخن خویش داردشاعر که خود  )پ       

  چیست؟» امشب«و»دیشب«در متن زیر ، مقصود نویسنده از  -  -25
کهن ترین رشته کوه هایی که حافظ مرز  امشبپشتوانه هایی نداشت و  انسانیت عمیق، چنین دیشب«     

  .»اند اند، در این تاریک زار صف کشیده انسانیت

  چیست؟» هول کویر در مغز استخوانش خانه کرده است « مفهوم کنایی جملۀ  - 26

  دنیا اشاره دارد؟به کدام ویژگی » که در پاي این گل بود خارها/ فریب جهان را مخور زینهار«بیت  - 27 

  چیست؟ »زبان در کشیدن« منظور از » زبان در کش اي مرد بسیاردان«در مصراع - 28

  یعنی چه؟» زشت بادید« عبارت  - 29
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  5/0  

5/0   

  

5/0  

  

5/0  

  

5/0  

5/0   

5/0   

  )نمره  5/1(  ها تاریخ ادبیات و درآمد)  ث   5
  .هاي زیر را مشخّص کنید درست و نادرست بودن جمله-30

  . آغازگر تحولی بزرگ شد 1301سالافسانه در  قطعۀنیما یوشیج با سرودن  )الف      
  . پیام استه مترجم بیشتر به گیرندة ، توجمعنایی در ترجمۀ )ب       

  .، فابل می گویند افسانه هاي تمثیلی به ) پ       

  
 
  
75/0  
  
  

  .کامل کنیدزیر را  جملۀ -31    
 .است که آرام و تازه از هر گوشه و کناري عبور می کند........................آب در شعر سهراب سپهري رمز

  .نویسندگان آثار زیر را بنویسید  نام -32
  در حیاط کوچک پاییز در زندان) ب                         قصه هاي دوشنبه)الف       
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  هنمر  .)نامه داردپاسخ(  سؤاالت      ردیف

  

  ٣

  )نمره  2( آرایه هاي ادبی و نکات بالغی  ) ج   6

 .و بنویسید دیابیآرایۀ ادبی ب یک زیر عباراتهریک از  براي-33

   » قهوه خانه گرم و روشن بود ، هم چون شرم «) الف    

  » زآهن به میان یکی کمربند«) ب     

  .بنویسید آن رامفهوم نمادین ص کنید و را مشخّ نماددر شعر زیر -34

       »هرم نورجانمازم چشمه ، م«  

  .بنویسید از داخل کمانک آرایۀ مناسب را انتخاب کنید وگزینه در هر -35

  )کنایه، ایهام، حسن تعلیل(» بی تو ولی زمینۀ پیدا شدن نداشت« )الف      

  )تشخیص، کنایه ،تشبیه(»صبح می خواهد از من« )ب       

  .را بنویسیدکدام واژه مجاز است ؟ معناي مجازي آن  با توجه به عبارت زیر- 36

  » .مرا نخستین بار از طریق سعدي با شعر شاهکار آشنا نمود ]خاله ام  [«        

  
  

   5/0  
  
  
  
  

5/0  

  

    
  

5/0  
  
  
  

5/0  

    )نمره  2( شعر حفظی ) چ   7

  .زیر را کامل کنید  شعرهاي- 37  

       ». زده است............  در قدح...............کبک دري                زده است..................،سفید گویی بطّ«)الف        

             »بلکه خبر / راآورم این قوم به جان باخته کزمبارك دم او / صبح می خواهد از من ................../نگران با من )ب        

  »............... گوشم به راه تا که خبر می دهد ز«     می کند؟ مصراع مقابل را کامل ،کدام گزینه- 38

 مهر) ت                جان) دوست                  پ) ب           یار) الف          

  .واژة مناسب را انتخاب کنید -39

  )باد/ ابر(» ثمین  ریاه،ریخته دشک س،ریخته و بیخته                       بیخته م.........در دهن الله «         
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
  

  ١

 

  
  
  
  
1 

   معنی و مفهوم شعر و نثر  )الف
  .در تصحیح اوراق نظر همکاران محترم ، صائب است

  )25/0.(با عمروبن عثمان مکّی مالقات کرد  - 1
  )25/0( .هنوز با هم اختالف دارند- 2
  )25/0( ) .گاهی راه می رفتم و گاهی می دویدم.(یورتمه می رفتم - 3
  )25/0.( شد) و خفیف خوار(شیخ ابو عبدااهللا شکسته خاطر - 4
  )25/0.( صفا و یکدل بودندبا، همگی نسبت به هم ، صمیمی - 5
  )5/0.(نگرش علمی در درك حقایق معنوي ناتوان است   - 6
  )5/0(.اختیار کار را از دست می دهداز کسی که اطاعت نکنند - 7
  )75/0(.بیم و اضطراب سراسر و جودش را فرا می گیرد ،کند ناسپاسی کسی خدا را هر - 8
  )75/0(.اي و ارتباط برقرار کرده پیوند )نماد خوشبختی(ستارة مشتري با و )مرتبه بلند داري(اي بسته پیمان آفتاب با - 9
طور که تنها گوش براي ادراك محرم حقیقی عشق است، همان) هوش بی( کند، تنها عاشق حقیقت عشق را هر کسی درك نمی- 10

  )1(.سخنان زبان، ابزاري مناسب است
)1(.که کسی از خواب بیدار گردد ؛ اما انتظار بیهوده اي دارممردم را از خواب غفلت بیدار کنم   که  راهی بجویم  تا  کوشم  می - 11  
  

6  

  
 
  
  
  
2  

  .)معنی کافی است براي هر واژه یک(  معنی واژگان )ب
  )                               25/0(فریاد و زاري به آواز بلند - 12
  )25/0( نهادن تن چیزي بر زخم ، مرهمبس - 13
  )              25/0( لوب ، شکست خوردهمغ - 14
  )25/0(.عصاي سبکی که به دست گیرند - 15
  )              25/0(  استشهاد نامه - 16
  )25/0(سرکشی ، عصیان  - 17

5/1  

  
  
  
3 

  .)گیردهاي مشابه نمره تعلّق میبه پاسخ( خود آزمایی ) پ
  )5/0(ا عالم معن- 18
  )5/0(تجدید نظر در دیدن هاي خود و فرو ریختن دیوار آموخته ها ، شنیده ها و عادت ها - 19
  )5/0( ندندا- 20
  )  5/0 (آرام- 21
  )5/0(باران- 22
  )  5/0(  .این همه القاب نیستم و شایستۀ من سزاوار- 23
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
  

  ٢

  
  
  
  
4  

  .)گیردهاي مشابه نمره تعلّق میبه پاسخ(  درك مطلب )ت
   )5/0(اوضاع نابسامان جامعه) الف- 24

  )  5/0. ( ممکن نشد)ب       
  )  5/0( مند شعر خود بودنه عالق)پ        

  )5/0(شام غریبان: ؛ امشب   شب عاشورا : دیشب  - 25
  )      5/0(. ازکویر در عمق وجودش نفوذ کرده است  ترس- 26
  )5/0()فریب کار بودن جهان( غم و شادي جهان با هم است- 27
  )         5/0(خاموشی ، سکوت  - 28
  )      5/0(.زشتی نصیبتان باد- 29
  

4  

  
5  

  و درآمدها   اتیادب خیتار )ث
  )25/0(درست ) پ                   ) 25/0(  درستنا)ب                      )   25/0(   درست )الف- 30
  )            25/0( )سهراب سپهري(خود شاعر- 31
  )25/0(مهدي اخوان ثالث ) ب                 )                  25/0(نس دوده آلفو)الف - 32

5/1  

  
  
6  

   هاي ادبی و نکات بالغیآرایه) ج
  )و یا هر مورد صحیح دیگر(        )25/0(  استعاره) ب)           25/0(  تشبیه) الف- 33
          )5/0(نور ؛ نماد پرتو ایزدي  - 34
  )25/0( تشخیص) ب)          25/0(  ایهام) الف- 35

 36 - 5/0()کتاب یا اشعار سعدي(ات سعديسعدي ؛ مجاز از کلی( 
  

  
  
2  

  
  
7  
  
  

   یحفظ شعر)  چ
  )5/0(   ستاده سحر ا) ب               )1 ( خون/ ساق پاي  ؛   جامه به صابون ) فلا- 37
   )25/0( دوست)ب - 38
                        ) 25/0(باد - 39
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