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 بارم سواالت ردیف

  نمره 7قلمرو زبانی  

4 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

 رفیاد و رخوش  خاست غریوبانگ و هزاهز و  –ب                   شیرینی    ها سنج معنی در بیانحالوت –الف 

 اسب، اسب چابک  خویش دارند راهوارپا در رکاب  –د                               مشهور  گشت تر نام خنیدههر روز –ج 

 آدم و رفت  صیادان آنجا متواتر اختالف –و               استشهادانهم  اکنون بباید نوشت محضریکی  –ه 
 

5/4 

2 

 بیابید و اصالح کنید.غلط امالیی وجود دارد آن ها را  3در بین گروه کلمات زیر 

حادثه  – طاعت و مناصحت –جنگ و هرب  -دغل و فریبکار   -غو و فریاد – فروغ و روشنی –– وضر و وبال» 

 «هیاهوی خاک –بی استعدادی و مُحملی   -نهیب و صدا  ––صعب

 ُمهملی      و وبال                   جنگ و رحب          وزر 
5/4 

9 
 رابطه معنایی مترادف دارند.  داد عدل  و–الف 

 رابطه معنایی تضاد دارند. دوستیکینه و  –ب 
5/9 

1 
 معلوم است یا مجهول؟ دلیل بیاورید.« های مفید و سودمندی گفته آمد سخن»ی جمله

 5/9 .است زریا گوینده سخن مشخص نیستمجهول 

 5/9 واو عطف   مشخّص کنید. « به جز بازوی دین و شیر خدا» عطف یا ربط ( را در عبارت « ) واو » نوع  5

6 
 را از شیوه بالغی خارج کنید و به شیوه معیار بنویسید.« خیبرگشابرافراخت پس دست »مصراع 

 5/9  .دست خیبرگشا را ربارفاختپس 

7 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید.

  صفت شمارشی     زیان مرد آهنگرم بی یکی –الف 

 مضاف الیه      بگیرید اهریمنتخت و نگین از دست  –ب 

5/9 

 5/9 دستوری به کار رفته است؟کدام ویژگی « شیران غرّیدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید» در عبارت  8
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 .از فعل دوم هب رقینه فعل اول حذف شده استشناهس 
 5/9 .رب رحیف غالب شداو    استفاده شده باشد.« قالب» جمله ای بنویسید که در آن از هم آوای کلمه  1

49 
 هر یک از واژگان زیر مشمول کدام وضعیت چهارگانه شده اند.

 رفاموش شدنحذف و    سوفار –ب                              حفظ معنای قدیم پذیرش –الف 
5/9 

  نمره 5قلمرو ادبی  

44 
 سفر بستن کناهی از آماده سفر شدنربگ  بیابید و مفهوم آن را بنویسید.در بیت زیر یک کنایه 

 سفر بر باره بندیم        دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم برگوقت است تا                             
5/9 

42 

  به طور دقیق مشخص کنید در بیت زیر کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟

 لقا را های زرّین       بکشید سوی خانه مه خوب خوش های شیرین به بهانه به ترانه                            

 .ی هب کار رفته استآمیز بار حس 2بیت  این  مصراع اول رد
5/9 

49 

 ص کنید.در هر یک از موارد زیر دو آرایه ادبی مشخّ

 قه بر گــوشــهاد حلــون کعــبه نــر جوش           چــبه سینه پــوی کعــآمد س –الف 

تشخیص  /تشبیه  /حلقه ربگوش بودن کناهی از مطیع و رفمانبردار بودن  /رپجوش بودن کناهی از رددمند و رگفتار بودن سینه 
 تناسب /

 های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خداستآن خداست / غرب از آن خداست / و سرزمینشرق از  – ب

 یر یا تناسبرماعات نظ  / دست مجازا قدرت /ز از کل هستی و رغب هم تضاد هم مجارشق 
 ش رگ و استخوان ماند و پوستـو چنگـچ        مار خوردش نه دوست ــه بیگانه تیــن –ج 

گاهن و دوست تضاد   شبیهت  /ایهام چنگ  /کناهی تیمارخوردن  /رماعات نظیر رگ و استخوان و پوست  /بی
 

 

5/4 

41 

 شاعر، مولّف یا مترجم هر یک از آثار زیر را بنویسید.

 محمد علی اسالمی ندوشن    روزها –ب                                           جامیتحفه االحرار     –الف 

 رابیندراانت اتگور  ماه نو و مرغان آواره –د                                   نصراهلل منشیکلیله و دمنه   –ج 

 

4 

 5/9 بیت بعدی را بنویسید.« صبح بی تو » با توجّه به شعر حفظی  45
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 ها بویی از آن گنجینه دارد خاک این ویرانه             خواند به انکار تو امّا میجغد بر ویرانه 

 از رنجش و دوری بگویم یادم آدم         عشق با آزار خویشاوندی دریینه داردخواستم  

 46 

 دو بیت بعدی ابیات زیر را بنویسید.

 دفاع از وطن کیش مردانگی است             گذشتن ز جان رسم مردانگی است                          

 کسـی کز بدی دشمن میهن است            بـه یزدان کـه بدتر ز اهریمن است                          

 وست        هب چشمان من کیمیا خاک توستاوج زّعت رد افالک ت رما 
 ای رگ ز خاکت هب باد     هب خون من آن رذه آغشته باد رذهرود 

4 

  نمره 8قلمرو فکری  

47 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید.

 من مسئولیت آن را قبول نمی کنم (25/0) من در عهده این نشوم –الف 

 مند هب ریپان کمک کنای رفد جوان و تنو   (5/0) بگیر ای جوان دست درویش پیر –ب 

 .ربای رفع مشکل صحبت رکدند و نظر دادند (5/0) گری زبان کشیدند چـارهدر  –ج 

 رسد رکدن هب گوشم می از ره رطف صدای کوچ   (5/0 از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم –د 

 آرفین است دشمن خداوند جهان  قلبا   (5/0) جهان آفرین را به دل دشمن است –ه 

 (75/0) آفرید وسایط گوناگون در هر مقام، بر کار کرد. حق تعالی چون اصناف موجودات می –و 

 .داد رقار می اهیی ای واسطه رد ره رمحلهرکد،  چون انواع مخلواقت را خلق میخداوند 
 ( 1.) اند که در ناحیت کشمیر متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود آورده –ز 

کارگاهی خوش انحی اند هک رد  گفته  .باصفا وجود داشتزاری  و سبزهه کشمیر ش

1 

48 
 توصیه هب کمک رکدن هب دیگران   توصیه بیت زیر چیست؟

 کسی نیک بیند به هر دو سرای          کــه نیکی رساند به خلـق خدای                          
5/9 

41 
 وطن اهی رفاوان ربای حفظ جانفشانی   پیام بیت زیر چیست؟

 به پاس هر وجب خاکی از این ملک            چه بسیار است آن سرها که رفته                       
5/9 
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29 
 فداکاری رد راه عشق   دهد؟ زیر کدام ویژگی مجنون را نشان می بیت

 از عمر من آنچه هست برجای         بســتان و به عمـر لیلی افزای                            
5/9 

24 
 مجبور بودن و انچاری  آورد؟ شاعر در بیت زیر چه عذری برای ارتکاب گناه می

 به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم       بیـابان بود و تابسـتان و آب سـرد و استسـقا        

 

5/9 

22 
 اه فلسطین       صهیونیسترسزمین            منظور از واژگان مشخص شده در بیت زیر را بنویسید.

 یریدبگ اهریمناز دست  تخت و نگینفرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید                                     
5/9 

29 
 شهدا و جانبازان   کند؟ شاعر در ابیات زیر از چه کسانی صحبت می

 یمــق حکـایت کنــاران عاشـیم           ز یـــــایت کنــقی را رعـا عاشـبیــ                            

 اند ردهـــر کـر مدار خطـــاند           ســفر بـ ردهـه خونین سفر کــا کــه از آن                           

5/9 

21 

 دهد؟ با توجّه به عبارت زیر، مطوّقه برای رهایی از دست صیاد چه راهکاری می

 «چنان باید که همگنان استخالص یاران را مهمتر از تخلّص خود شناسد»

 کس هب فکر آزادی خویش نباشد و آزادی دیگران را رب خود مقدم دانستنره 
5/9 

25 

 شده را بنویسید.های مشخّصمنظور از قسمت

شمس تبرزیی  را ریز پاــم گـصند آن دم ــبه مـن آوری   ا را      ـار مـریفان بکشید یــبروید ای ح –الف 
 

 خداوند  دیوـهان خــگیرس ـبـــریده دل از تــ   و      ـمردان دیـ ای پــایــروشید کـخــ –ب 

 

5/9 
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Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




