
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ادبیات جامع یازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

در متن زیر، امالي کدام واژه نادرست است؟  1
 «درویشی و فقر، اصل بالها و زایل کنندة زور و حمیّت و مجمع شّر و آفت است. عبارتی که توانگري را مدح است، درویشی را مذّمت است. درویش اگر

سخاوت ورزد به افراط و زیاده روي منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد، آن را ضعف شمرند و اگر فساحت نماید، بسیارگوي باشد.»

مذمّت حمیّت فساحت منسوب

آرایه هاي «ایهام، نغمۀ حروف، تشبیه، تضمین» همگی در کدام بیت یافت می شود؟  2

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدنتو شور کوه کن آور نه قّصۀ شیرین

به سان شمع شبستان خوش است لرزیدنبه بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر

تویی چو چشمۀ خورشید در درخشیدنبه زیر زلف پرندین بامداد وصال

منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدنبه شهر عشق منم شهریار و چون حافظ 

در کدام بیت، نقش تبعی وجود ندارد؟  3

 سر اگر کشته شود بر سر کاري باري دل اگر بار کشد بار نگاري باري

 تو را رسد که چو دعوي کنی بیان داري جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو

 نه برج من که همه عالم آشیان داري بدین روش که تو طاووس می کنی رفتار

 که با چنین صنمی دست در میان داري بدین صفت که تویی دل چه جاي خدمت توست

آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ .................. در بیت زیر تمامًا وجود دارد.  4
 دامن صحرا بر این دیوانه دامان گلی است» «تا اثر از نقش پاي ناقۀ لیلی به جاست

تشبیه، تشخیص، جناس کنایه، ایهام، تلمیح

استعارة مصّرحه، مراعات نظیر، تشخیص استعارة مکنیه، تلمیح، تشبیه

در کدام بیت هر سه آرایه «تشبیه، استعاره و کنایه» وجود دارد؟  5

 تو قلّه خیالی و تسخیر تو محال / بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال

 بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام / عشق گنجی است که افزونی اش از انفاق است

 چون که گل رفت و گلستان درگذشت / نشنوي زان پس ز بلبل سرگذشت

 به صحراي هوس تا کی دال سر در هوا گردي؟ / نمی بینی رهی، ترسم که گم گردي چو واگردي

مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟  6

سیالْب ریشۀ ما نتواند از زمین کنْد / خار عالیق از بس دامان ما گرفته (پایداري)

خویش را پیش تر از مرگ خبر باید کرد / در حَضر فکر سرانجام سفر باید کرد (پیش بینی و عدم غفلت)

آن چه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است و گر از بادة مست (تسلیم و رضا)

به هواداري او ذّره صفت رقص کنان / تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم (کشش و کوشش)
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بیت: «خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط    که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  7

 هیچ مکروه این قدر در دیده ها مرغوب نیست  با همه زشتی ز دنیا چشم بستن مشکل است

 ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم  رهروان عقل ساحل را به جان دل بسته اند

 چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  سازگاري چرخ را با من نبود از راه لطف

 دلبستگی به خار و خس آشیانه چیست؟  در گلشنی که خرمن گل می رود به باد

همۀ آرایه هاي کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟            8
 چه می گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي»  «ترش بنشین و تیزي کن که ما را تلخ ننماید

کنایه، حس آمیزي، ایهام تناسب تضاد، تلمیح، حس آمیزي ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل ایهام، تلمیح، تضاد

در کدام سروده «دو نقِش تبعی» موجود است؟  9

 عاشق ابرهاي سرگردان  عاشقم، عاشق ستارة صبح

 با شعله  هاي حسرت و ناکامی  آتش زنم به خرمن امیدت

 دمساز باش با غم او دمساز  اي مرغ دل که خسته و بی تابی

 اي شهر پر خروش، تو را یاد می  کنم  اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت

در منظومۀ زیر چند تشبیه وجود دارد؟  10
«مرا هر لفظ فریادي است کز دل می کنم بیرون/ مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون / کجا شهد است این اشکی که در هر دانه لفظ است / مرا

این، کاسه خون است، / چنین آسان منوشیدش.»

شش پنج چهار سه

در کدام بیت «هستۀ گروه اسمی» واژة «مرکب» است؟  11

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع  ها بکشت

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد  اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

این گرگی شبان شما نیز بگذرد   اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

در کدام بیت، «جهش ضمیر» به چشم می خورد؟  12

 زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود  ما را به آب دیده شب و روز ماجراست

 که طاق ابروي یار منش مهندس شد  طرب سراي محبّت کنون شود معمور

 ز خاك کالبدش صد هزار الله برآید  نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ

 که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد  من این دلِق مرقّع را بخواهم سوختن روزي

نقش «تبعی» در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  13

امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرو آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و برنشست.

گفت: بونصر را بگوي که امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.

این مرد بزرگ و دبیر کافی، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیک نماز پیشین از این مهّمات فارغ شده بود.

امیر را یافتم آن جا بر َزبَر تخت نشسته مخنقه در گردن، عقدي همه کافور و بوالعالي طبیب آن جا نشسته بود.

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟  14
 وقت خرمنش خوشه باید چید»  «هر که مزروع خود بخورد به خوید

 زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ  ابلهی کو روز روشن شمع کافوري نهد        

 اگر چه خوشه می چینم ره خرمن نمی دانم  از آنم سوخته خرمن که من عمري در آن صحرا    

 نبود فردا جز باد در انبانم  گر به یاد تو کنم خرمن خود بر باد

آب و رنگی دارد اما خوشۀ بی دانه است  خوشۀ شمع است بار ِکشتۀ امیّد ما
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در کدام گزینه، هر دو بیت غلط امالیی دارد؟  15
مست چندان که بپوشند نباشد مسطور الف) سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز

کند بر صریر شرف سلطنت ب) کسی کاو طریق تواضع رود
همی خواند از تو ثناهاي خود ج) چو نیکی کند با تو بر خویشتن

به سوي نریمان چو ارغند شیر د) بزد نعره اي پهلوان دلیر

ج - د ب - ج الف - د الف - ب

در همۀ ابیات به عدم تعلق و وابستگی سفارش شده است؛ به جز:  16

کز شب روي و بندگی زهره حریف ماه شد گر بو بري زان روشنی آتش به خواب اندر زنی

این نادره ایمان نگر، که ایمان در او گمراه شد تن را بدیدي جان نگر، گوهر بدیدي کان نگر

بی رنگ نیک و رنگ بد توحید و یک تویی بود خود را بیفشان چون شجر، از برگ خشک و برگ تر

زیرا بقا و خّرمی زان سوي شش سویی بود یک سو رو از گرداب تن، پیش از دم غرقه شدن

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟  17

چاره ندید که با او به مصالحت گرایند و به اجرت کشتی مسامحت نمایند. دل ضعیفان مهمل نگیرد که موران به اتّفاق شیر را عاجز کنند.

هرچند اخالق او بیشتر آزمود، ثقت او به وفور کفایت فهم وي زیادت گشت. لعیم بدگوهر همیشه ناصح باشد تا به منزلتی رسد، پس تمنّاي دیگر منازل بَرد.

در کدام بیت، هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟  18

دورش از روي چو خورشید درخشان مگذار هرکه از مهر تو چون ذّره شود سرگردان

بیش از این گوي دلم در خم چوگان مگذار من که با زلف چو چوگان تو گویی نزنم

راه آمد شد بستان به صبا باز گذار چند چون مرغ کنی سوي گلستان پرواز

ذّرة بی سروپا را به هوا باز گذار تو که یک ذّره نداري خبر از آتش مهر

کدام بیت، «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟  19
نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش» «تعلیم ز اّره گیر در امر معاش

تو گر گنج داري ببخش و منه به گیتی ز بخشش بود مرد ِمه

وز اندازة خورد بیرون بود مدار و ببخش آن چه افزون بود

بر او ببخش که بخشیدِن گناه، خوش است اگر هزار گنه بینی از سپهر دورنگ

کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و ُجود

همۀ ابیات با سرودة زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  20
«گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده اي / ستاره ها را هم نمی بینی»

حساب از همین یک نفس کن که هست چو دي رفت و فردا نیامد به دست

برآید که ما خاك باشیم و خشت بسی تیر و دي ماه و اردیبهشت

تو را آن روز باشد کاندر اویی اگر سختی بري ور کام جویی

تو فردا چنی گل نیاید به کار گلستان که امروز باشد به بار
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شکل صحیح واژه: فصاحت  1

) امیر /تشبیه:  شهریار خود را به حافظ تشبیه کرده / مصرع دوم از حافظ است و شهریار آن را «تضمین» کرده / تکرار ) تخلّص شاعر    شهریار ایهام دارد   2
صامت (ش) «واج آرایی» است .

- طاووس  بدل - حسن قامت سرو  معطوف/  - بار و بار  تکرار/   3

در بیت ایهام دیده نمی شود.  4
تلمیح این بیت به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد.

تشبیه: مصراع دوم

): استعارة ُمصّرحه از نعمت و خوشی است. جناس ناهمسان تشخیص و استعارة مکنیّه: دامن صحرا - دامن و دامان / گل (در پایان مصراع 

مراعات نظیر  پا و دامن

آرایه هاي بیت چهارم صحراي هوس: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)/ دال: تشخیص/ سر در هوا داشتن کنایه از اشتیاق و آرزومندي  5

مفهوم این گزینه، وابستگی به جهان ماّدي است.  6

مفهوِم بی اعتباري این جهان مادي در صورت سؤال و گزینۀ  مشترك است.  7

- شور مزه اي که با ترش تناسب دارد. (ایهام تناسب) - هیجان و دلشوره  شور افکندن و تلخ نمودن (کنایه) / ترش نشستن (حس آمیزي) / شور (ایهام)   8

خسته و بی  تاب  معطوف / دمساز دوم  تکرار  9

) عاشق ستاره صبح، عاشق ابرهاي سرگردان: بدل  گزینۀ 

) ناکامی: معطوف گزینۀ 

) بی تاب: معطوف، «دمساز» دوم: تکرار گزینۀ 

، دو بدل داریم، اما هر دو، یک نقش تبعی هستند؛ در حالی که سوال در پی یافتن گزینه اي با دو نقش تبعی است؛ حواسمان به این نکته ) سکوت: معطوف (دقت داشته باشیم در گزینۀ  گزینۀ 
باشد.)

پنج تشبیه عبارت اند از:  لفظ چون فریادي است    شعر همچون دریا     شراب خون: اضافۀ تشبیهی     دانه لفظ: اضافه تشبیهی     این کاسۀ  10
خون است (این به کاسۀ خون)

واژة «گلوگیر» هستۀ گروه اسمی: واژة مرّکب  11

طاق ابروي یار منش مهندس شد  طاق ابروي یار من مهندسـ  شد  12

بررسی گزینه ها:  13

): معطوف: تب ): معطوف: تباه                        گزینۀ ( گزینۀ (

): بدل: بر زبر تخت (بر زبر تخت بدل از «آن جا» است.) ): معطوف: دبیر کافی            گزینۀ ( گزینۀ (

» تأکید بر آینده نگري و انتقاد از افرادي است که نا به هنگام و سریع، سرمایه و امکانات موجود خود را بر باد مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  14
می دهند.

شکل درست غلط هاي امالیی عبارت اند از:  15

الف) مسطور  مستور

ب) صریر  سریر

در سایر گزینه ها به ترك تعلق سفارش شده است؛ اما در این گزینه به «توجه به حقیقت و خاستگاه جسم» اشاره شده است.  16

لئیم صحیح است.  17

زلف چو چوگان: تشبیه گسترده  18
گوي دلم: تشبیه فشرده

دعوت به بخشش دارایی مفهوم مشترك گزینه ها و صورت سؤال است.  19

) دعوت به عفو کردن و گذشتن از گناه کرده است. گزینۀ 

» است. » و « » ،« قدر لحظه را دانستن و افسوس نخوردن مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي «  20
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