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  9999//0303//2222  تاريخ برگزاري آزمون: تاريخ برگزاري آزمون:  (رياضي / تجربي / انساني)(رياضي / تجربي / انساني)  11  فارسيفارسينام درس: نام درس: 

 دقيقهدقيقه  9090مدت زمان پاسخگويي: مدت زمان پاسخگويي: ويويــعلعل  آموزشيآموزشي  مؤسسه علميمؤسسه علميدهمدهم پايه تحصيلي: پايه تحصيلي: 
بارمبرگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ: رديف

قلمرو زباني

1  

مشخص شده را بنويسيد.هاي  واژه معني
كند. و غفلت هرگز درنيابد كه در كجا و در چه زماني زيست مي نسيانالف) از 

گذشت / با سر بي مو چو پشت طاس و طشت اي سر برهنه مي جولقيب) 
اي. اين ناكس شده زبونچرا پ) اي عيسي! 

آبنوست) زمين آهنين شد، سپهر، 
خويشتن / تاثير اختران شما نيز بگذردمسعود  طالعث) اي مفتخر به 

، كريمي كرد.يلئيم) از بهر آنكه در مقابل ج

نمره 5/1

2  
هاي نادرست اماليي را مشخص كنيدو درست آن را بنويسيد. از گروه كلمات زير واژه

مت چشمه مستدست و حاذق ـ غني و فقير ـ مشيت باري تعاال ـ فتراك زين ـ دستار ترّار ـ ن يال و قارب ـ چيره«
»شده از غرور

نمره 1

3  
را بنويسيد. ها د و درست آننها غلط اماليي دار كدام واژه از ميان موارد زير

ني باشد.قالف) هر كه داد از خويشتن بدهد از داور مست
ت آمد مشو با زجايدآزماي / حماور ب) خروشيد كاي مرد رزم

نمره 5/0

4  

پاسخ دهيد:با توجه به عبارت زير به سواالت 
و عنب و نخلو ويراني / جز تو، كسي نمانده است / كه در زندگي ما  سقوط! اي سرور آزادگان! / در زمانه مسرور«

»بكارد / جز تو كسي نمانده است؛ / مگر تو تاكستان
الف) كلمات مشخص شده به ترتيب چه نقش دستوري دارند؟

است؟از چه نوعي » عنب و تاكستان«ب) ارتباط معنايي 
بنويسيد.» ويراني«و يك واژه متضاد براي » سرور«پ) يك واژه مترادف براي 

ت) يك ضمير پيوسته پيدا كنيد و بگوييد هسته گروه است يا وابسته؟

نمره 5/2

نمره 5/0درآورد؟ ممالتوان به صورت  تغييراتي مي را با» حجاب، كريم، مزاح، خدنگ«يك از كلمات  كدام  5

6  
يك مركب است؟ ساده و كدامكدام جمله 

الف) تا با خاك انس نگيري، راهي به مراتب قرب نداري
ب) كنون رود خلق است درياي جوشان/ همه خوشه خشم شد خرمن من

نمره 5/0

قلمرو ادبي

7  
كنايات زير را بنويسيد.مفهوم 

باختند. يك رنگ مي ها يك الف) ستاره
ب) كافتاب نعمتم شد زير ميغ

نمره 5/0

نمره 5/0مشخص كنيد.» بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم / تا سختي كمان شما نيز بگذرد«يه در بيت رادو آ  8

9  

مشخص كنيد: »يك جناس، يك تشبيه و يك مجاز«در ابيات زير 
تهمتن برآشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده است جفت«

ه يكبارگيبارگي / به كشتن دهي سر ب كشاني بدو گفت: بي
»برسان كوسدليري كجا نام او، اشكبوس / همي برخروشيد 

نمره 5/1

10  
پيدا كنيد. »شيوه عادي«و يك جمله به  »شيوه بالغي«در عبارت زير يك جمله به 

اعمال ما وابسته به ما است. اي زيباي عاشقانه زمين، شكوفايي گستردهناتانائيل، من به تو شور و شوقي خواهم آموخت. «
»انگيز است. تو دل

نمره 5/0
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11  

شعر حفظي:
جاهاي خالي را پر كنيد.

  ..........................................الف) كه اينان ز آب و گل ديگرند / 
   .....................خويشتنم كردي بوي گل و  ا / بيه رفت به بستان مي .....................ب) وقتي دل 

نمره 1

قلمرو فكري

مفهوم عبارت زير را بنويسيد.  12
نمره 5/0»اي تو را جنوب ناميدم / اي انقالب زمين كه با انقالب آسمان برين / پيوند خورده«

نمره 5/0  به چه نكته اي تاكيد دارد؟ »كني ه ميعظمت، در نگاه تو باشد، نه در آن چيزي كه بدان نگااي كاش «عبارت   13

14  
ره كرده است؟ااش »قتلوا في سبيل اهللا امواتاً بل احياء ...و ال تحسبن الّذين «كدام بيت به مفهوم آيه 

امن منپرورد د الف) من آزاده از خاك آزادگانم / گل صبر مي
دن منام آرمانم شهادت / تجلي هستي است، جان كن ب) من ايراني

نمره 5/0

نمره 5/0دارد؟ آدمي را از چه كاري برحذر مي» نماي جو فروش مباش گندم«مثل   15

16  

منظور از قسمت هاي مشخص شده در عبارت زير چيست؟
الجرم سپر». يكي از خروسان ضربتي سخت بر ديده حريف نواخت به صدمتي كه جهان تيره شد پيش آن نامدار«

بگريخت ليكن خروس غالب حركتي كرد نه مناسب درويشان بر حريف مغلوب رحم نياورد و او راو از ميدان بينداخت 
».پوالد كوبند آهنگران«كوفت چون  مي

نمره 5/0

نمره 5/0  ؟»جاست. جا (جبهه) حاضر است؛ بدر و حنين و عاشورا اين همه تاريخ اين«چرا نويسنده معتقد است كه   17

خود حاضر است چه تاواني بدهد؟» يكتاپرستي«طر شاعر در بيت زير به خا  18
نمره 5/0»جز از جام توحيد هرگز ننوشم / زني گر به تيغ ستم گردن من«

چيست؟» گرگي شما«و » طبع چوپان گرگ«، »رمه«، »مصراع دوم«در بيت زير مقصود از   19
نمره 1»طبع / اين گرگي شبان شما نيز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ«

20  

ابيات و عبارات زير را به نثر روان بازنويسي كنيد.
داد هر درويش را / تا بيابد نطق مرغ خويش را ها مي الف) هديه

تو كرد گب) مرا مادرم نام، مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك تر
و هيچ چاره ندانستيم.خواست  پ) مكاري از ما سي دينار مغربي مي

ا سپرد / به خشم از جهان، روشنايي ببردت) سپهبد، عنان، اژدها ر
كند. ماند چاره به شيوه معلم خود مي هرجا به كار صورتگري درميث) معلم مرا خبر سازيد كه شاگردت 

نمره 5
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قلمرو زباني

1  
ب) ژنده پوش و گدا و درويشوشيالف) فرام

ت) درختي است با چوب سخت و سياهپ) خوار و ذليل و پست
نمره) 25/0(هر مورد  ) پستي و خواريجث) سرنوشت و بخت

نمره) 25/0(هر مورد  غارب ـ تعالي ـ طرّار ـ نمط  2
نمره) 25/0(هر مورد  ب) هماوردت  الف) مستغني  3

4  

نمره) 25/0(هر مورد  اليه) ـ نخل (مفعول) ـ تاكستان (معطوف) ـ سقوط (مضافالف) سرور (منادا ) 
نمره) 25/0( ب) تناسب (مراعات نظير)

نمره) 25/0(هر مورد  آبادي ا، رئيس، پيشوا / ويرانيقآ پ) سرور 
نمره) 75/0( هسته است.» سرور«شود و  ت با نقش مضاف اليه. بنابراين وابسته محسوب ميضمير پيوسته اس» سرور«بعد از » م«ت) 

نمره) 25/0(هر مورد  حجاب (حجيب) / مزاح (مزيح)  5
نمره) 25/0( دو جمله ساده »ب«نمره)  25/0(مركب  »الف«  6

قلمرو ادبي:

رنگ و نور شدن و غروب كردن الف) كنايه از كم  7
نمره) 25/0(هر مورد  حروم شدن از نعمت (اشاره به سخن نگفتن طوطي است.)ب) كنايه از م

نمره) 25/0(ذكر دو مورد كافي است) (هر مورد  تير، سپر، كمان / كنايه/ مراعات نظير:  اضافه تشبيهي: تير جور  8

مجازاً تن، وجود (به كشتن دهي سر به يكبارگي)» سر«جناس: گفت و جفت / تشبيه: همي برخروشيد برسان (مانند) كوس / مجاز:   9
نمره) 5/0(هر مورد 

نمره) 25/0(هر مورد  و جمله آخر به شيوه عادي است. جمله اول و دوم به شيوه بالغي است  10
نمره) 5/0(هر مورد  ها سودايي / ريحانب) الف) نگهبان دين، حافظ كشورند  11

قلمرو فكري
نمره) 5/0( اي جنوب! قيام تو آسماني است. (يا هر نظري كه معلمان محترم دارند)  12

كنند نه خود اشيا. (يا هر ها چگونه فكر مي كنند و نسبت به آن ها نگاه مي چه مهم است نگرش و بينش آدمي است كه چگونه به پديده آن  13
نمره) 5/0( ظري كه معلمان محترم دارند)ن

نمره) 5/0( مصراع دوم» ب«بيت   14
نمره) 5/0( المثلي كه معلمان محترم در نظر دارند.) از ماست كه بر ماست / دشمن طاووس آمد بر او يا هر (يا هر ضرب  15

دن و كوفتن حريف مغلوبپوالد كوبند آهنگران: اغراق در ز  كنايه از تسليم شدنالجرم سپر بينداخت:   16
نمره) 25/0(هر مورد 

نمره) 5/0( زيرا نويسنده جبهه جنگ ايران و عراق را تجلي نبرد حق و باطل مي دانست. (يا هر نظري كه معلمان محترم دارند)  17
نمره) 5/0( »شهادت«از دست دادن جان و زندگي و در واقع   18

19  

شود. ستم شما تمام ميمصراع دوم: دوره حكومت داري و ظلم و 
رمه: مردم

طبع: حاكم يا عامل ستمگر چوپان گرگ
نمره) 25/0(هر مورد  كنند. گرگي شما: ظلم و ستمي است كه به مردم مي

نمره) 1(هر مورد  نظر معلمان محترم صائب است.  20
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