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 بارم سواالت ردیف

  نمره 7قلمرو زبانی  

4 

 شده را بنویسید.معنی واژگان مشخّص

 اسب نالـید از درد می ارهـببه زیر  –ب                    و سایبانخیمه زده بودند.   ها شراعها و  خیمه–الف 

 واجب   است فرمان بردن از حکم جلودار فرض –د                رثوتمند  رفت به شمار می متمکّندر نوع خود –ج 

 بیابان  و بحر نشانمان باشد رّ ــبتا به  –و                               جنگ   حربز هم رد نمودند هفتاد  –ه 

4/1 

2 

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

ریز پا صنم گ -استخالص یاران  –جنگ سهمناک  -وات متقاربـخط –ع بی شائبه ـمنب –وزر و وبال  –شیر آقوز » 

 « تعذیه و مرثیه –قیافه یغورم  – خالیگری چاالک –

 خوالیگر          تعزهی و رمثیه      آغوز شیر 
4/1 

9 

 ص کنید.نقش تبعی را در جمله های زیر مشخّ

 معطوف عظیم:   بود.ی عجیب و عظیمی  برای من لحظه –الف 
 بدسیرت: بدلاپدشاه    ضحّاک، پادشاه بدسیرت هزار سال پادشاهی کرد. -ب 

9/1 

 9/1 رابطه تناسب دارند. ایپز سـیر و –ب                        رابطه تضمّن دارند.  دمیتراهن دریا و –الف  1

1 
 ی مجهول تبدیل کنید.را به جمله« های جدید را دوخته بودخیاط لباس»ی جمله

 1//9 اهی جدید دوخته شده بود لباس          

 9/21 ربطواو    مشخّص کنید. « بدیدنش آنـجا و برخاست غـو» عطف یا ربط ( را در عبارت « ) واو » نوع  6

/ 

 نوع وابسته را در عبارات زیر مشخّص کنید.

 شاخص    معین فرهنگ فارسی را در شش جلد جمع آوری کرده است. استاد –الف 

                   صفت بیانی   را به صد جهدز ـعزیفــرزند  –ب 

 الیه مضاف      اوی بـدو بــازدادند فــرزند –ج 

9//1 
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8 
 را در دو جمله به کار ببرید، به گونه ای که در یک جمله مسند و در دیگری قید باشد.«  تند» واژه 

 9/1 قید: علی تند آدم                                          بود: بازی تند مسند                  

 21/9 رغبت سخت استغم   استفاده شده باشد.« قربت» جمله ای بنویسید که در آن از هم آوای کلمه  1

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

 تغییر معنا      رعنا –ب                       حفظ معنای قدیم و رگفتن معنای جدید  رکاب –الف 
9/1 

  نمره 5قلمرو ادبی  

44 
 کسی ساخته شدن کناهی از رفارسیدن رمگ آن کسکار  در بیت زیر یک کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

 چـنان دیـد بـر روی دشمـن ز خشم        کـه شد سـاخته کـارش از زهـر چشم                            

 

1/9 

42 

 دلیل خود را بنویسید. کاربرد کدام آرایه ادبی است؟انگر شده در سروده زیر بیصبخش مشخّ

 « رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کنبیداری زمان را با من بخوان به فریاد / ور مرد خواب و خفتی / » 

 .عر شارع دیگر رد شعر خود استفاده رکده استزریا از ش  تضمین؛
1/9 

13 

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

 رویم عزم تماشا که راست؟ مـا به فلـک می         رسد از چپ و راست    هر نفس آواز عشق می –الف 

 ...اضاهف تشبیهی، نفس مجازا لحظه، تلمیح هب اّنا هلل و و راست تضاد، آواز عشق چپ 
 ای یـــاوران بایـد ولــی را یاوری کــرد      یعـــنی کلیــم آهنــگ جان سامری کرد        –ب 

 رت موسی و سارمی، رماعات نظیر، آهنگ جان رکدن کناهی از قصد کشتن داشتنهب مارجای حض تلمیح 
 چـــو آن آهنین کـــوه آمد بــه دشــت             همـــه رزمــگه کــــوه فـوالد گشــت –ج 

 کوه استعاره از عمروبن عبدود، ارغاق مصراع دوم، تناسب کوه و دشتآهنین 

1/4 

11 

 آثار زیر را بنویسید. مولّف یا شاعر هر یک از

نجم الدین داهی یا نجم رازیمرصاد العباد من المبدأ الی المعاد   –الف 
 کامور بخشایش  زندان موصل –ب       

             ّنرد ارباهیمیسه دیدار     –د                  سید حسن حسینیصدا با حلق اسماعیل  هم –ج 

 

4 
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15 

 بیت بعدی شعر زیر را بنویسید.

 تانم آرزوستــدا و رســتم دســم گرفت           شــیر خـهمرهان سست عناصر دل نــزی

 گشت رگد شهر          زک دیو َدد ملولم و انسانم آرزوست شیخ با رچاغ همیدی 
1/9 

11 

 ابیات زیر را تکمیل کنید.

ا کی خبر از شنبه و آدینه داردگویند تعطیل است کار عشقبازی            بی تو می                   عشق اما

ا رب وریاهن میجغد                  کار تو اما  ها بویی از آن گنجینه دارد خـاک این ویرانه            خواند هب ان

 

4 

  نمره 8قلمرو فکری  

17 

 ابیات و عبارات زیر را به نثر امروزی باز گردانید.

 هب خیمه رفت و لباسش را عوض رکد (25/0) به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید –الف 

 مانند شیر باش ات از باقی مانده تو دیگران سود ببرند (5/0) چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر –ب 

 نقشه جدیدی رد ذهنش می کشید (5/0) دید ای در خواب می خیال تازه –ج 

 )وجود ما را رد خود هضم کن( .ما را نیست و ّنبود کن  (5/0 بزن زخم انکار بر جان ما –د 

 .ای ربای همه گشوده شده است عدل خداوند مانند سفره (5/0) خوان عدل خود را بر همگان گسترده –ه 

 (75/0) از ابر کرم باران رحمت بر خاک آدم بارید و به ید قدرت در گل، از گِل، دل کرد. –و 

 .ارب بخشش خود، رحمت خود را رب خاک انسان جاری رکد و با دست قدرت خود با خاک رد ِگل انسان، دل آرفیداز 
 ( 1عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو صافی تر گردد.)  –ز 

 .امیز، رد دوستی با تو ازفایش می یابد ندیده و باطن ستایشس ین رفتار خوب و پ یده دوستان با او عق نظر 
 

1 

18 

 گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت انسانی برخوردار است؟

 «آن چه دارم از حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم. » 

 بودن و هب حالل و رحام اعتقاد داشتناقنع 
1/9 
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11 

تعبیه  گنج معرفتواسطه، که در او  سازم بی اینجا اختصاصی دیگر است که این را به خودی خود می» در عبارت 

 1/9 عشق                                                               منظور از قسمت مشخص شده را بنویسید.« خواهم کرد

20 

 مانی نداردعشق رد   با توجّه به بیت زیر، درمان عشق چیست؟

 رددانسـت کـــه دل اســــیر دارد       دردی نـــــه دواپذیــــــر دا

 

1/9 

21 
 .رفیدون صحبت می کند ردبارهضحاک می گوید و   گوید؟ گوید و از چه کسی سخن می بیت زیر را چه کسی می

 مــرا در نهانی یکــی دشـمن است         کــه بر بخردان این سخـن روشن است
1/9 

22 
 دست و دلبازی و مهمان نوازی پدر نویسنده   عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی پدر نویسنده است؟

 «پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد. » 
1/9 

23 

 به چه کسانی اطالق شده است؟ « چراغدان»در شعر زیر 

ایستد /  اش / سپاسگزاری کن / امّا چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می از شعله /به خاطر روشنایی»

 .شود ارفادی هک سود و کمک آن اه هب دیگران دیده نمی«               مکن فراموش
1/9 

21 
 رد درییاسیناه  کشتار بی رحماهن صهیونیست   مصراع دوم بیت زیر به چه موضوعی اشاره دارد؟

 ت ما راــر یاسین پشــت داغ دیــبشکس        ت ما را       ـــنان کشــانان من اندوه لبـــج
1/9 

25 

 شده را بنویسید.های مشخّصمنظور از قسمت

 خداوند   نزدیک شده ایم.آن بزرگ هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به  –الف 

 حضرت علی )ع(     اه دینــشیر را ـــت شمشـــآفرین        بینداخ هانـــدای جــه نام خــب –ب 

1/9 
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