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نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی ادبیات

آموزشگاه پرسا

مفهوم مشترك ابیات زیر را بنویسید.   1
 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي»   الف) «یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر 

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي»   ب) «بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 

در بیت زیر، منظور از «نیستان» چیست؟   2
 در نفیرم مرد و زن نالیده اند» «کز نیستان تا مرا ببریده اند  

کدام آرایه نادرست است؟   3
الف) زندگی شیرین را از سرگرفتند: (حس آمیزي)                     ب) کوه هاي مرتفع در آغوششان کشید: (تشبیه) 

پ) دامن معّطر چمن ها: (استعاره)                                               ت) چشمه هاي زالل در انتظارشان بود: (تشخیص)

معنی لغات و ترکیب هاي مشخص شده را بنویسید.  4

روز و شب با مباهات و با شادي و غرور به تصدیقم می نگریست.

عبارت «کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.» بر چه مفهومی تأکید دارد؟  5

در شعر زیر، به ترتیب،  «مشبه» و  «مشبه به » را مشّخص کنید.   6
 «قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم...»

بر اساس بیت «آري اکنون شیر ایران شهر / تهمتن ُگرد سجستانی» ، «تهمتن ُگرد سجستانی»  لقب کیست؟  7

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان ، بازگردانی کنید .  8

اطفاِل شاخ را به قدوم موسِم ربیع کالِه شکوه بر سر نهاده.

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید.  9

عاکفان کعبه ي جاللش به تقصیر عبادت معترف.

با توجه به عبارت زیر، به پرسش ها  پاسخ دهید.   10
آن شب نیز ماه تأللؤ پر شکوهش از راه رسید و گل هاي الماس شکفتند و قندیل زیباي پروین سر زد و آن جاده ي روشن و خیال انگیزي که گویی، یک

راست به ابدیّت می پیوندد (نمایان شد)»

منظور از«گل هاي الماس شکفتند»  چیست؟

معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.  11

باز زین و برگ را برگرده ي کهرها و کرندها نهادند.

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان، بازگردانی کنید.  12

روزي نبود که به فکر ییالق نباشم.

منت خداي را، عّزوجّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

جاهاي خالی را با مصراع مناسب کامل کنید.  13

  ..................   اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران 

 ..................    آه این سر بریدة ماه است در پگاه؟ 

  ..................   اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار  
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 تا کیمیاي عشق بیابّی و زر شوي     ..................  

مصراع دوم هر یک از بیت هاي زیر را بنویسید.   14
الف) آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل 

ب) ماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود 
ج) تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن اي میهن 

   .................. 
  ..................
  ..................

واژة «طاق» در جملۀ «دیوارهاي کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه هاي آن باقی است»، با همین واژه در کدام مصراع هم معنی است؟   15
ب) چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است   الف) طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف  

در بیت زیر، معناي قسمت مشخص شده را بنویسید.   16
 جمله سر از یک گریبان برکنند»   «روي ها چون زین بیابان در کنند 

مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید.   17
«سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

نی، حریف هرکه از یاري بُرید 
 تا بگویم شرح درد اشتیاق  

پرده هایش پرده هاي ما درید» 

 18
در جدول زیر، هر یک از متن ها، با کدام یک از مفاهیم مقابل خود، تناسب معنایی دارد؟  

«ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت.» الف 
 امیدوار شدن  

 رها شدن از ضعف و ناتوانی  

«اگر خونین دلی از جور ایّام         لب خندان بیاور چون لب جام»  ب 
 بردباري در برابر مشکالت روزگار 

 توصیه به شادي در هنگام سختی 

−1

−2

−1

−2

در بیت زیر، مفهوم نمادین «رود» و «دریا» را بنویسید.    19
من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو»  «چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم 

در بیت زیر، کدام واژه کاربرد مجازي دارد؟ مفهوم آن را بنویسید.    20
بر آن چهر خندانش گریان شدند»    «سراسر همه دشت بریان شدند   

ابیات زیر را با توجه به بخش هاي «شعرخوانی» کتاب کامل کنید.  21

  ..................   آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل   

  ..................   وجه خدا اگر شودت منظر نظر   

  ..................   شاهد نیاز نیست که در محضر آورند   

  ..................   تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن اي میهن!  

معنی هر یک از واژه هاي مشّخص شده را بنویسید.  22

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

گفت: «والی از کجا در خانۀ خّمار نیست؟»

پاداش هر زخمۀ سنگی را دست  هاي کریم تو میوه اي چند نثار کند.

کزین کوه آتش نیایم تپش

باتوجه به نوشتۀ زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.    23
«عشق کردم از اینکه فهمیده اید، انهدام آن تیربار، کار من بوده است.»

زمان هر دو فعل «فهمیده اید» و «بوده است»، ماضی نقلی است.          درست       نادرست

2

ت
ی ادبیا

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت

آموزشگاه پرسا



/

2



/

در گروه اسمی «انهدام آن تیربار»، واژة «تیربار» هستۀ گروه اسمی است.               درست       نادرست

با توجه به بیت «جهاندار، سودابه را پیش خواند / همی با سیاوش به گفتن نشاند»،  24

منظور از «جهاندار»کیست؟

معادل امروزي «با سیاوش به گفتن نشاند»، چیست؟

امالي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید.  25

چه باك از موج (بحر / بهر) آن را که باشد نوح کشتیبان؟

می دانید که من بیش از همه (ُمسر / ُمصر) بودم در شنیدن حرف هاي شما

جزیره هاي کوچک و بزرگ مثل وصله هاي رنگارنگ بر (تیلسان / طیلسان) آبی مدیترانه دوخته شده است.

در نوشتۀ «بدان که از جملۀ نام هاي ُحسن یکی «جمال» است و یکی «کمال». و هرچه موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب کمال اند. و هیچ کس  26
نبینی که او را به جمال میلی نباشد».

یک مورد حذف فعل بیابید و بنویسید.

مرجع ضمیر «او» را تعیین کنید.

با توجه به نوشتۀ زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.   27
«زمزمۀ لطیف و مالیم شما گمان مرا تأیید کرد. کجا می توانست مخفیگاه من باشد، در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهاي تیره بیرون می آمد؟»

کدام واژه داراي آرایۀ «تشخیص» است؟

در کدام قسمت، آرایۀ «حس آمیزي» دیده می شود؟

معنی هر یک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.  28

در عشق کسی قدم نهد ِکش جان نیست

امپراتوري هاي بزرگ هم مانند آدم هاي ثروتمند، معموًال از سوءِ هاضمه می میرند.

بگراي چو اژدهاي گرزه

 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟   آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد 

 گفت: «پوسیده است، جز نقشی زپود و تار نیست»   گفت: «از بهر غرامت جامه ات بیرون ُکنم» 

 پیشت آید هر زمانی صد َتَعب   چون فرود آیی به وادّي طلب 

معنی هریک از واژه هاي مشّخص شده را بنویسید.  29

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته

بخروش چو شرزه شیر ارغند

پروانه قوت از عشق آتش خوَرد.

آسمان، تفّرجگاه مردم کویر است.

مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.  30

دیدم توطئۀ ما دارد می ماسد.

از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ در می اوردم.
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اگر به خدا باور و توجه قلبی داري، دل کندن تو از عالیق مادي (دنیوي) موجب رسیدن تو به حیات معنوي و روحانی می گردد.  1
عالم معنا / حقیقی، درگاه حق    2

گزینه ي «ب»  3
 4

فخر کردن، نازیدن

توجه به باطن و حقیقت هر چیز و پرهیز از ظاهر بینی.   5
مشبه : قهوه خانه (0.25)، مشبه به: شرم (0.25)   6

رستم (0.25)   7
 8

بر سر شاخه هاي کوچک ، (0.5)با فرا رسیدن فصل بهار(0.25) کالهی از شکوفه گذاشته است .(0.25)

 9

 گوشه نشینان عابد کعبه ي بزرگی خداوند به کوتاهی در عبادت اعتراف می کنند. (0.75)

 10

ستارگان پدیدار شدند. (0.5)

 11

اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد.

 12

روزي نبود که به فکر سردسیر نباشم. 

ستایش مخصوص خداوند بزرگ و گرامی است. که فرمان بردن از او باعث نزدیکی به او است. و شکر او موجب افزایش نعمت است.

  13

بیداري ستاره، در چشم جویباران 

یا نه! سر بریدة خورشید شامگاه؟ 

به سوي تو بود روي سجودم میهن اي میهن  

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي 

الف) لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران   14
ب) خورشید رفته است سر شب سراغ ماه 

ج) بود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن اي میهن! 
گزینۀ «ب»   15

همگی به وحدت و یگانگی می رسند.  16
مفهوم مشترك: حال عاشق و عارف را کسی درك می کند که درد عشق کشیده باشد.   17

) (امیدور شدن)  «الف»: (  18

) (توصیه به شادي کردن در هنگام سختی)   «ب»: (
رود: جریان هاي انقالبی / دریا: وحدت و یکپارچگی    19

دشت: مردم    20
  21

لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي  

در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  

بود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن اي میهن!  

  22

پوشیده، پنهان  

ِمی فروش  
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ضربه، ضربه زدن  
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اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت  

  23

درست  

نادرست

  24

کیکاووس (پدر سیاوش)  

روبه رو کرد.

  25

بحر

ُمصر

طیلسان

  26

حذف فعل «است»، یکی کمال «است» 

هیچ کس

  27

ماه

زمزمۀ لطیف، زمزمۀ مالیم 

  28

کسی می تواند به عالم عشق وارد شود که به خودش توجه نداشته باشد (از جان خود بگذرد). 

پادشاهی هاي بزرگ، مانند انسان هاي ثروتمند، به خاطر زیاده خواهی و زیاد خوردن از بین می روند.

همانند اژدهاي زهردار و سمی، حمله کن. 

در دوران حکومت ستم شاهی، که همه جا پر از درد و رنج بود، ما جز ظلم و ستم چیزي نمی دیدیم.

مأمور گفت: «براي جریمه، لباست را از تو می گیرم، مست گفت: لباس من پوسیده و کهنه است و به سبب فقر، فقط ظاهر لباس را دارد.» 

وقتی به بیابان و مرحلۀ اول، یعنی طلب قدم بگذاري، هر لحظه با رنج و سختی زیادي روبه رو  خواهی شد. 

  29

بلند، بالیده 

خشمگین و قهرآلود 

خوراك، رمق، نیرو 

گردشگاه، تماشاگاه 

  30

نقشۀ ما دارد عملی می شود.

خیلی متعجب شدم. 
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