
 

 نام و نام خانوادگی : ................................ –امتحان درس دوازدهم فارسی یازدهم 

  دُژمبدو گفت مهتر به روی آهرمن است            مهتربپویید کاین 

 ز درگاه شاه یکایکهمان گه  را می خورد . ابلیسضحاک بارها فریب 

 معنی شعر و نثر : ) معنی بیت ها و مصراع ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی بنویسید . ( 

  1 همی رفت پیش اندرون مرد گـُرد             سپاهی بر او انجمن شد نه خـُرد -1

 

  1 خروشید و برجَست لرزان ز جای                بدرّید و بسپَرد محضر به پای .  -2

 

 1اشم بدین محضر اندر گوا                      نه هرگز براندیشم از پادشا   نب-3

 

  1بدو گفت مهتر به روی دُژم                      که برگوی تا از که دیدی ستم . -4

 

 0.50    ز شاه آتش آید همی بر سرم-5

 0.50 .................. است .حماسه در لغت به معنی ..........................................-1

 0.50باشد . » .................................. « و « ملّی » ، « قهرمانی » ، « داستانی » هر حماسه باید دارای چهار زمینۀ -2

 0.25 ، مرجع ضمیر او کیست ؟«همه سوی دوزخ نهادید روی / سپردید سرها به گفتار اوی » با توجه به بیت  -3

 0.50 وجود آفریده های غیر طبیعی مانند سیمرغ ، کدام یک از ویژگی های حماسه را بیان می کند ؟-4

 0.50 رویین تن بودن اسفندیار بیانگر کدام یک از ویژگی های چهارگانۀ حماسه است ؟-5

 0.50سه اشاره دارد ؟به کدام زمینۀ حما« همی رفت پیش اندرون مرد گـُرد / سپاهی بر او انجمن شد نه خـُرد » بیت -6

 0.50 مارانی که بر دوش ضحاک روییدند ، مظهر چه خصلتی بودند ؟-7

 0.50چیست ؟« هنر » ، منظور از « هنر خوار شد ، جاودیی ارجمند / نهان راستی ، آشکارا گزند » در بیت -8

 0.25چیست ؟« بازارگاه » ز ، منظور ا« چو کاوه برون آمد از پیش شاه / بر او انجمن گشت بازارگاه » در بیت -9

چگونه توصیف شده است « ضحاک » ، حالت چهرۀ « بدو گفت مهتر به روی دُژَم / که بر گوی تا از که دیدی ستم » با توجه به بیت -10

 0.50؟

 0.50چیست ؟ « پایمردان دیو » ، منظور از « خروشید کای پایمردان دیو / بریده دل از ترس گیهان خدیو » در بیت -11



 

 
 بپویید کاین مهتر آهرمن است                      جهان آفرین را به دل دشمن است » با توجه به بیت های -12

 « همی رفت پیش اندرون مرد گُرد                    سپاهی بر او انجمن شد نه خُرد                            

 0.50عناست ؟ به چه م« بپویید » الف ( در مصراع اول واژۀ 

 0.25کیست ؟ « مهتر » ب ( منظور از 

 0.50به کدام شخصیت داستان اشاره دارد ؟         « مرد گُرد » پ ( ترکیب 

 0.50ت ( به چه دالیلی ، کاوه ، مردم را به قیام و حرکت فرامی خواند ؟ 

 0.50کیست ؟« جهان آفرین » ث ( منظور از 

 ش های داده شده پاسخ دهید . با توجه به بیت های زیر به پرس-13

 چو کاوه برون آمد از پیش شاه                        بر او انجمن گشت بازارگاه      

 از آن چرم کآهنگران پشت پای                      بپوشند هنگام زخم درای      

 ر برخاست گَرد همان کاوه آن بر سر نیزه کرد                       همان گَه ز بازا     

 خروشان همی رفت نیزه به دست                   که ای نامداران یزدان پرست      

 کسی کاو هوای فریدون کند                        سر از بند ضحّاک بیرون کند      

 بپویید کاین مهتر آهرمن است                      جهان آفرین را به دل دشمن است      

 0.50در بیت های فوق یک مجاز بیابید و معنی آن را ذکر کنید .  – الف    

 0.50را بنویسید . « زخم درای » و « پشت پای » معنای  – ب

 0.50چیست ؟ « سر از بند کسی بیرون کردن » معنای کنایی  – پ

 0.50در این شعر کیست ؟ « مهتر » به چه معناست و منظور از « بپویید »  - ت

 0.50معنای مصراع آخر چیست ؟ – ث

 0.50چیست ؟« گیهان خدیو » ، منظور از « خروشید کای پایمردان دیو / بریده دل از ترس گیهان خدیو » در بیت -14

 0.50 را بیان کنید .« بسپرد به پای » مفهوم کنایی « خروشید و برجَست لرزان ز جای / بدرّید و بسپَرد محضر به پای » در بیت -15
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