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 بارم  ردیف
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 قلمرو زبانی 
 نی واژه های مشخص شده را بنویسید.مع

 قل پژمرد سرد این ع سمومهای رنگین در ب( آن باغ پر از گل          ناگزيرم ت با همه دردی که دارم من زعشقالف( 

 رداشت بت کهنه را یک پاک كازيهپیر مرد از داخل د(                                پس افکنددش قرن ها از گرج( 

 است چموشخر خرخوبی نیست خیلی و(       به امید اجابت به درگاه حق بردارد    انابتدست هـ( 
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 را بیابید و درست اش را بنویسید. نادرست های امالیی 2

 واصفان حلیه جمالش به تحیّر منصوب الف( 

  وزه می زندد و علف و خواری را پخر سالنه سالنه راه می آیب( 

 صبح هنگام چریغ آفتاب در شهر سیرجان اطراق کردیم ج( 

 پس از گشت و گزار در گردشگاه آسمان از نشئه خوب به خواب رفتم د( 

 غصه مادرو سرگردانی بچّه ها حد و حسر نداشت هـ( 

 سر در جیب مراقبت فرو برده بود و در بهر مکاشفت مستغرق شده  و( 
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 ه های مشخص شده را بنویسید.ری واژنقش دستو 3

 می بیند نخویش  زهم طرازد                                 ب( نادان هیچ کس را  رنگنقاش دیوار را  (الف
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 وابسته های وابسته را با ذکر نوع و نمودار بنویسید  4

 : بسیار مهربانست ب( دو                                          :( قلب آن کویرالف   

 

1 

 چند جزئی و گذرا به چیست ؟ « عشق حقیقی دل و جان را پاک می گرداند » عبارت  5

 
5/0 

 است ؟  عبارت زیر چند تاست ؟ و چندتای آن وصفی هایترکیب  6

 «م.گیرکوتش میهای غیبی سکویر این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین قلبم را زیر بارانآسمان»
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 قیق در عبارت زیر تعیین نمایید.معنوی( را با ذکر د –حذف به قرینه )لفظی  7

 عذر به درگاه خدای آورد             تقصیر خویش ز بنده همان به که 
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  را در نمونه های زیر بررسی کنید.« شد»معانی فعل  8

 زمانه  ب( شو منفجر ای دل                            الف( ای مشت زمین بر آسمان شو         
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 نقش ضمایر پیوسته را در نمونه های زیر مشخص نمایید :  9

 ستگاری رب( توفیق دهم به                             الف(پرورده عشق شد سرشتم               
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 قلمرو ادبی 
 انی اند؟   به ترتیب از چه کس«قصه ی شیرین فرهاد  –پاریز تا پاریس از   – کویر -بخارای من ایل من »آثار 

 

 

 

1 

 (رتب کنید )یک واژه اضافه می باشدمصراع به هم ریخته را م 11

 (لطافت - ای –باران  -در - برگ –مهربانتر از  –)بوسه های 
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 جاهای خالی را پر کنید  12

  ل هنر شویاید که خاک درگه اهب         ..................................               الف( ..........................

 ...................................ب( در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                        ...........................

1 

 و مفهومش را ذکر کنید  نام آرایه های مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید 13

 « چشم می زدبه روم چشم داشت و از آن  دنیایییک روز » 

 

 

1 

 «تشخیص–بیه تش –تلمیح  –جناس تام –حسن تعلیل  –اسلوب و معادله »به ترتیب کدام ابیات زیر آرایه های 14

 دارند ؟ )برای هر بیت فقط یک آرایه ذکر شود (

 نیست          عرق از بار گران قسمت حمّال شود الف( بهره خواجه ز اسباب به جزمحنت 

 ب( بر روی چون مه ارچه بتابی کمند زلف              باری به هیچ روی زمن روی بر متاب 

  ج( دانی قیامت از چه ندارد سر قیام                      در انتظار قامت رعنای او بود

 ن خوش است کاندر این دیر کهن کار سبکبارا          د( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش        

 ا هـ( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را              در حریم سینه افروزد چراغ طور ر

 و( کسی می رسی به حلقه رندان پاکباز                  تا نشکنی زسنگ مالمت سبوی خویش 
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15 

 لمرو فکری ق

 به نثر روان برگردانید 

  با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است     ما را فراغتی است که جمشید نداشتالف( 

 

 بنشین به یکی کبود اورند                     ب( برکش ز سر این سپید معجر     

 

 

 

75/0 

 
75/0 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 
  09/10/98 تاریخ امتحان :                           کلیه رشته ها رشته :                            فارسی   دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 پرده هایش پرده های ما درید                     ج( نی حریف هر که از یاری برید    

 

 د( در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند 

 

 هـ( کرانه های فرات خط از کرانه رود تیبر می خواندند 

 

 و( مزه آن شیرینی های باد و باران خورده را هنوز زیر دندان دارم 
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 گهد؛ آنشده بو یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرود برده و در دریای مکاشفت غرق»به عبارت با توجه  16

رامت ه تحفه کرا چ که از این معاملت باز آمد یکی از یاران به طریق انبساط گفت :از این بوستان که بودی ما

 به پرسش ها پاسخ دهید .« کردی ؟ 

 ؟«پی بردن به حقایق است»ن مفهوم الف(کدام اصطالح موجود عرفانی در مت

 ؟  می دهد«حالتی که در آن احساس بیگانگی نباشد»کدام اصطالح موجود عرفانی در متن مفهوم ب(

 ج( یک تشبیه بلیغ در متن بیابید ؟ 

 می دهد ؟ « حقیقت و معرفت »د(کدام واژه مفهوم استعاری 

1 

 ؟ یستچ« ویر کنمبه تز من نه آنم که دگر گوش    ه مگوی  دور شو از برم ای واعظ و بیهود»پیام محوری بیت  17
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 هر یک از مصراع های زیر به کدام پدیده اجتماعی زمان شاعر اشاره دارند ؟  18

 الف( گفت : دیناری بده پنهان و خود را وارهان      

 جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست  ب( گفت :
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د را با کدام خو«نداشت قدم چون فرخی موافق ثابت    ل داشت موافق بسی ولی    انصاف و عد»فرخی در بیت  19

 کند ؟ معرفی میویژگی 
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 یست ؟ چ«  د ؟همچو نی زهری و تریاتی که دید ؟          همچونی دمساز مشتاقی که دی»پیام محوری بیت   20
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 درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید. 21

 «عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق به همه عقل ها افزون آید  سودای»
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« رد پناه بب دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ هاجرارّه ب از بیم عقر»عبارت  22

 یادآور کدام تمثیل در زبان فارسی است ؟ 
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 موفق باشيد
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