
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ادبیات جامع دهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟  1

ساغري چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت.

اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب.

اگر خردمندي به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد.

در چنین ورطه اي اگر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد.

در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟  2

هرگه که یاد طّرة پیچان کند تو را چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ و تاب

چون َدم من شده است طبع زمان چون رخ من شده است رنگ زمین

که یک نی دید از شکرستانی؟ جهان چون نی هزاران ناله دارد

شب نشین کوي سربازان و رندانم چو شمع در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

بیِت زیر «فاقد» کدام آرایه هاي ادبی است؟  3
جوش می در جگر خم ز سر بسته بود» «شود از ُمهر خموشی دل خامش گویا

مجاز، اسلوب معادله تشبیه، مراعات نظیر استعاره، تناقض ایهام، حس آمیزي

مفهوم بیت کدام گزینه با بیت زیر مشابه است؟  4
«مرا مادرم نام مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترگ تو کرد»

سر نیزه و نام من مرگ توست / سرت را بباید ز تن دست شست لیکن از مرگ پدر یابند مردان نام و ننگ / نام بهمن برنیامد تا نمرد اسفندیار

بدو گفت پردخته کن سر ز باد / که جز مرگ را کس ز مادر نزاد به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست

مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟  5
نه هر آن شاخه که بر ُرست صنوبر گردد الف) نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود

آنت برسد به موسم خرمن ب) هنگام زراعت آنچه کشتستی [ِکشته اي]
هر که َچه کند در افتاد به چاه اندر ج) هر که آزار روا داشت شد آزرده

که مفلس ندارد ز سلطان هراس د) عمل گر دهی مرد منعم شناس

ج، د ب، ج الف، د الف، ب

معنی مقابل کدام گروه واژه ها، درست است؟  6
الف - پالس: جامه اي خشن و پشمینه که درویشان پوشند.

ب - خانقاه: محل اجتماع درویشان و مرشدان را گویند.
ج - تقریظ: اشعار ستایش آمیز دربارة یک شخص یا یک کتاب

د - مکاري: کسی که با مکر و حیله بر گروهی مسلّط می شود.

ج، د ب، د الف، ج الف، ب

در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟  7

مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره

اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی
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آرایه هاي بیِت زیر کدام اند؟  8
که پرده بر دل خونین به بوي او بدریدم» «چو غنچه بر سرم از کوي او گذشت نسیمی

مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزي کنایه، تشبیه، حس آمیزي، مجاز ایهام، تشبیه، جناس، کنایه تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد

در ابیات کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟  9
روزگارش کرد مقهور و تو فارغ ز انتقام  الف) کردگارش کرد مخذول و تو مستغنی ز جنگ

آن همه طاعت به یک زلّت بر او گردد وبال  ب) زاهدي بینی که بگذارد به طاعت عمر خویش
 بري است دامنش از گرد ذلّت اشباح  ج) به عرش نسبت این آستان چگونه کنم

 که مرا بردن فرمان تو فخري است عظیم  د) رخصتی تا زنم که شعله بر این جیش لئیم
 که از فّر چنین صدري فراغ افتاد فرجامش  هـ) دریغا گنجۀ خّرم که اکنون جاي ماتم شد

هـ، ج الف، د ب، ج الف، ب

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  10
چون عشِق حرم باشد سهل است بیابان ها» «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک

هجر در راه حقیقت نکند منع وصال گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند

عشاق نیندیشند از خار مغیالنت اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  11
«هر که با پوالدبازو، پنجه کرد / ساعد مسکین خود را رنجه کرد»

چو بختش نگون بود در کاف «ُکن» / نکرد آن چه نیکانش گفتند کن نه سگ دامن کاروانی درید / که دهقان نادان که سگ پرورید

چو سلطان عنایت کند با بدان / کجا ماند آسایش بخردان؟  رضا به حکم قضا اختیار کن سعدي / که شرط نیست که با زورمند بستیزند

در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امري پسندیده می داند؛ به جز:  12

ز کبر آید بدي در نیک نامی تواضع مرد را دارد گرامی

بود با فرومایگان مسکنت تواضع بود با بزرگان ادب

زبردست افتاده مرد خداست اگر زیردستی بیفتد رواست

پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را نیامیزند با هم مردمان از نخوت دولت

معنی «ساختن» در کدام بیت، متفاوت است؟  13

یکی گرز سازند ما را گران بیارید داننده آهنگران

زر وام کردم از رخ و خاتم بساختم دیدم که ملک فقر من از ملک جم بِه است

عاشقانش در طلب زین روي جان ها باختند کیمیاي عشق او از خون دل ها ساختند

بدسگاالن را بسوز و نیک خواهان را بساز دوستان و دشمنان را آب و آتش فعل باشد

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟  14
 گاه مدحت به سخن محتاجند»  «مدح گویان که فلک معراجند

 نیست در شاعري بنده ریا و ریبی  اي خداوند یقین دان که بر مدحت تو

 رخ رنگ مرا رنگ طبرخون  خداوندا ز مدح توست حاصل

 ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟  در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم

 که مدح او خداونِد جهان گفت  ثنا و مدح صدري چون توان گفت
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مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  15

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست

زود می آیند و زود می گذرند شاد و بی غم بزي که شادي و غم

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن

در کدام دوبیتی به مفهوم «عّم نواله» اشاره شده است؟  16

واي از روزي که قاضیمان خدا بو / سر پل صراطم ماجرا بو // به نوبت بگذرند پیر و جوانان / واي از آن دم که نوبت زان ما بو 

خدایی که مکانش المکان بی / صفابخش جمال گلرخان بی // پدیدآرندة روز و شب و خلق / که بر هر بنده او روزي رسان بی 

شبی دیرم ز هجرت تار تارو / گرفته ظلمتش لیل و نهارو // خداوندا دلم را روشنی ده / که تا وینم جمال هشت و چارو 

از آن روزي که ما را آفریدي / به غیر از معصیت چیزي ندیدي // خداوندا به حّق هشت و چارت / ز ما بگذر شتر دیدي ندیدي 

مفهوم کدام بیت با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید/ چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت مفهومی دارد؟  17

  مدان آسان که دشوارست ره بی رهنمون رفتن  طریق عشق جانان چیست در دریاي خون رفتن

  مرا ز خاك شدن در طریق عشق چه باك؟   اگر تو جرعه فشانی کمی بریز به خاك

  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود   طریق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل

  به خویشتن همه دشوار دهر آسان گفت   از آن زمان که دلم نشئه یافت از می عشق

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  18
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد»  «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

در پردة اسرار فنا خواهی رفت  در یاب که از روح جدا خواهی رفت 

فرصت ما نیز، باري بیش نیست   اي شرر، از همرهان غافل مباش 

در آخر خاك راهی عاقبت هیچ  اگر ملک سلیمانت ببخشند 

شاید از میدان کینت خصم ننماید فرار  بس که از هر سو گریزد مرگ بیند پیش روي 

ابیات همۀ گزینه ها به نوعی به حدیث «و من یتوّکل علی اهللا فهو حسبُۀ» اشاره دارند؛ به جز ..................  .  19

هر دو عالم گر شود زیر و زبر در مأمن اند  خانه بر دوشان که دارند از توکل پشتبان  

در این سرا تو بمان اي که ماندگار تویی  دلم ز هرچه به غیر از تو خالی ماند  

تو تمامی با توام تنها خوش است گر نباشد هر دو عالم گو مباش  

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

امالي مصدر «گزاردن» در کدام گزینه نادرست است؟  20

 می گزارد چرخ بر طاق فراموشی تو را  خنده چون میناي ِمی کم کن، که چون خالی شدي

 نهفته برآرد ز بند نهان  که بگزارد او خواب شاه جهان

 مرد از ره دین و زهد بگزارد  آن است خرد که حق این جادو

 مقصود بگوي تا گزارم  حاجت بنماي تا برآرم
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شکل درست واژه: ذوال  زوال  1
رنگ زمین: مشبه / چون: ادات تشبیه / رخ: مشبه به، طبع زمان: مشبه / چون: ادات تشبیه / َدم من: مشبه به، بیت فاقد وجه شبه است.  2

وجه شبه سایر گزینه ها:

) به پیچ و تاب افتادن گزینۀ 

) هزاران ناله داشتن گزینۀ 

) مشهور خوبان بودن و شب نشین بودن گزینۀ 
تشریح سایر گزینه ها:  3

) استعاره (اضافۀ استعاري): جگر خم / تناقض (پارادوکس): گویا شدن از خاموشی گزینۀ 

) تشبیه (اضافۀ تشبیهی): مهر خاموشی / مراعات نظیر: دل و جگر، می و خم و جوش گزینۀ 

) مجاز: دل مجاز از وجود / مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اول است. گزینۀ 
مفهوم مشترك: تهدید حریف به مرگ  4

مفهوم ابیات «ب» و «ج»: این دنیا مانند کوهی است که عینًا صداها را انعکاس می دهد و به عبارت دیگر هرکس نتیجۀ اعمال خود را می بیند و اگر نیکی کند، نیکی  5
می بیند و اگر بدي نماید، جز بدي نمی بیند.

موارد نادرست:  6
«ج»: تقریظ: نوشتن یادداشتی ستایش آمیز دربارة یک کتاب

«د»: مکاري: کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد یا کرایه می کند.
شبه و نظیر  7

ایهام  بو: آرزو / رایحه  8

تشبیه  چو غنچه

جناس  بر / سر

کنایه  پرده دریدن: شکوفا شدن
در بیت «ج» کلمۀ اشباح غلط است که باید به صورت «اشباه: همانندان» نوشته شود و در بیت «هـ» فراغ نادرست است و باید به صورت «فراق: جدایی و دوري» نوشته  9

شود.
مفهوم فقط شدت اشتیاق است.  10

اشتیاق معشوق و تحمل سختی ها مفهوم مشترك صورت سؤال و سایر گزینه هاست.
مفهوم مشترك: پرهیز از ستیز با زورمند  11

12  در این گزینه، فروتنی در برابر انسان هاي فرومایه ناپسند دانسته شده است.

»، به معنی «کنار آمدن» است. » ساختن به معنی «درست کردن» است؛ اما در گزینۀ « » و « » ،« در گزینه هاي «  13

) مطرح شده است اما در گزینۀ  ناتوانی از وصف خداوند مطرح شده است. ) و ستایش پیامبر (گزینۀ  در گزینه هاي دیگر ستایش خدا (گزینه هاي  و   14
«ساختن شرایط شاد، سخت است»  15

ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه ها است.
جملۀ عربی «عّم نواله» به معناي لطف او فراگیر است که می توان آن را با مصراع «که بر هر بنده او روزي رسان بی» هم مفهوم دانست.  16

بررسی سایر گزینه ها:

»: بخشایندگی گناه گزینۀ «

»: روشنی بخشیدن به دل  گزینۀ «

»: بخشیدن معصیت  گزینۀ «

» گفته شده است که براي راه یافتن به عشق باید سختی ها را تحمل کرد و گمان نکن که این راه بدون راهنما به آسانی قابل طی کردن است./ در در گزینۀ «  17

» گفته شده است که راه عشق پرخطر است و کسی که در این راه شتاب کند حتمًا دچار مشکل خواهد شد. » عاشق از نیست شدن در برابر معشوق باکی ندارد./ در گزینۀ « گزینۀ «

» مطابق بیت صورت سؤال گفته شده است که در مسیر عشق اگر رنجی به عاشق برسد، او این رنج را تحمل می کند و با شوق تمام سختی هاي راه عشق را به جان می خرد و اما در گزینۀ «
دشواري ها برایش آسان می شود.

): دشمن تو راه فراري از مرگ ندارد؛ چون به دلیل جنگاوري تو، از هر سو، آن را می بیند. مفهوم گزینۀ (  18
مفهوم مشترك بیت سؤال و سایر گزینه ها: همۀ انسان ها سرانجام می میرند.

در این گزینه تسلیم محض در برابر معشوق حقیقی مد نظر است؛ اما در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال توکل به خدا توصیه شده است.  19

»: تو را  .................. می گذارد (= قرار می دهد) گزینۀ «  20
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: خواب گزاردن (= تعبیرکردن) گزینۀ «
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»: حق گزاردن: حق را ادا کردن گزینۀ «

»: مقصود گزاردن: مقصود ادا کردن گزینۀ «
توجه: «گزاردن» در معناي «به جاي آوردن، اداکردن» با کلماتی ترکیب می شود که جنبۀ معنوي دارند و قابل درك با حواس پنجگانه نیستند؛ مانند: نماز، حق، شکر، سپاس، طاعت، کار، حج و...

3

4

5

ت جامع دهم
ادبیا

مرکز آموزشى و مشاوره اى طوفان

www.toofanedu.ir مرکز آموزشى و مشاوره طوفان سواالت جامع ادبیات دهم

Instagram: konkoor_toofan WhatsApp: 0903 430 9895 Phone: 021- 887 857 01



1  
2  
3  
4  
5  

6  
7  
8  
9  
10  

11  
12  
13  
14  
15  

16  
17  
18  
19  
20  

6

www.toofanedu.ir مرکز آموزشى و مشاوره طوفان سواالت جامع ادبیات دهم

Instagram: konkoor_toofan WhatsApp: 0903 430 9895 Phone: 021- 887 857 01




