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ردیف قلمرو زبانی ( 7نمره)
1

۸/5

زیر معنی واژهای که درست است خط بکشید.
الف) عصارۀ تا کی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته (برگزیده ـ بلند)
ب) هرکسی از ظنّ خود شد یار من (گمان ـ شک)

2

معنی واژههایی که زیر آنها خط کشیده شده با خطی به هم وصل کنید( .یک مورد اضافی است)
الف) تا درد و ورم فرو نشیند  /کافور بر آن ضماد کردند



ب) گلهای الماس شکفتند و قندیلهای زیبایی پروین سر زد



پ) آدمی به هرجا میرود ،گمان میکند به غایت القصوای مقصـود
خود رسیده است.
ت) اما چون حق تعالی بندهای را گزید و مستغرق خود گردانید

با توجه به معنای واژهها ،امالی کدام گزینه درست است؟



۳

4

الف) مقیم = صاحب جمال

ب) صواب = درست

پ) بیت الهزن = خانۀ غم

ت) سطوران = چارپایان

1

 )1 مجذوب
 )2 کمال مطلوب
 )3 پوسیده
 )4 چراغ ها
 )5 مرهم

با توجه به جمالت امالی کدام کلمات صحیح نیست؟ درست آنرا بنویسید.

۸/5

1

الف) تو قلب فسردۀ زمینی
ب) صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر قرفۀ بلند آسمانش به گوش میرسد.
پ) با خاک ،عجین آمد و از تاک اعیان شد.
ت) عشق بنده را به خدا رساد ،پسر عشق از بحر این معنی ،فرض راه آمد.
ث) بفکن ز پی این اثاث تزویر

5

در عبارت« چشمة آبی سرد که در تموز سوزان کویر ،گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آیدد از دامندة
کوه های شمالی ایران به سینة کویرسرازیر می شود» .
الف) نوع وابستۀ وابسته در گروه اسمی «دل یخچالی بزرگ » چیست ؟
ب) نهاد جملۀ اول کدام است؟
پ) رابطۀ بین کلمات «کویر» و «سوزان» چیست؟

۸/5
۸/5
۸/5

6

برای قید صفت یک گروه اسمی مثال بزنید.

۸/5

7

برای جملة زیر یک «مفعول» و یک «مسند» مناسب انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

۸/5

عشق حقیقی  ............................را  ...............................میگرداند.

۰

9

در عبارت «حاج احمد آقا! پسر گل گالب! دشمن عن قریب است که توی این دشت وسیع عملیات کند»
الف) یک نقش تبعی پیدا کنید و نوع آن را بنویسید.

۸/5

ب) یک ترکیب پیدا کنید و نوع آن ترکیب را بنویسید.

۸/5

در بیت «فکری ای هم وطنان ،در ره آزادی خویش  /بنمایید که هرکس نکند ،مثل من است» در کدام قسدمت ۸/5
حذف دیده میشود؟ حذف به چه قرینهای صورت گرفته است؟

قلمرو ادبی ( 5نمره)
1۸

در عبارت زیر دو «تشبیه» ،یک «سجع» و یک «استعاره» را نشان دهید.

1

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

11

در عبارت زیر کدام واژه نماد است؟ مفهوم آن نماد را بنویسید.

۸/ 5

پروانه ،قوت از عشق آتش خورد؛ بی آتش ،قرار ندارد...

 12در همة گزینهها ،به جز گزینة  ...................کنایه به کار رفته است؟

۸/ 5

الف) پدرم غصه می خورد .پیر و زمین گیر شده بود .
ب) برف کوه هنوز آب نشده است ،به آب چشمه دست نمیتوان برد.
ج) از شنیدن اسم شهر ،قند در دلم آب میشد.
د) در چهار سالگی پشت قاش زین نشستم .چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند .
 1۳آثار زیر نوشتة چه کسانی است؟
الف) تذکره االولیا:

۸/ 5
ب) تمهیدات:

 14آرایة مشترک در دو بیت زیر کدام است؟

۸/ 5

الف) شــانه مــیآیــد بــه کــار زلــف در آشــفتگی

آشــــنایان را در ایپــــام پریشــــانی بپــــرس

عشــق بــر یــک فــرش بنشــاند گــدا و شــاه را

ســیل یکســان مــیکنــد پســت و بلنــد را

ب)

 15مصرعهایی که در ابیات زیر جا افتاده بنویسید.
الف) آیینـــۀ نگاهـــت ،پیونـــد صـــب و ســـاحل

ب)

2
.................................................................................

.........................................................................................

فریادهـــا برانگیخـــت از ســـنگ کوهســـاران

دســت از مــو وجــود چــو مــردان ره بشــوی

.................................................................................

.........................................................................................

آنگه رسی به خویش که بیخواب و خور شـوی

قلمرو فکری ( ۰نمره)

 16مفهوم هریک از موارد زیر را بنویسید.

1
بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفـن اسـت

الف) جامه ای کاو نشود غرقـه بـه خـون بهـر و ـن

ب) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقلها افزون آید.

 17منظور مولوی از «نی» و «نیستان» در بیت «بشنو از نی چون حکایت میکند  /از جداییها شکایت مدیکندد» ۸/5
چیست؟

 1۰مصراع گفت «دیناری بده پنهان و خود را وا رهان» به کدام پدیدۀ اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟

۸/ 5

 19در بیت زیر چرا شاعر خطاب به «دماوند» چنین میگوید؟

۸/ 5

«تــــــــو قلــــــــب فســــــــردۀ زمینــــــــی

از درد ،ورم نمــــــوده یــــــک چنــــــد»

 2۸مفهوم عبارت «چه خوش گفتهاند که امپراتوریهای بزرگ هم مانند آدمهای ثروتمند ،معمدوً از سوههاضدمه ۸/5
میمیرند» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟
الف) بــه بــال و پــر مــرو از ره کــه تیــر پرتــابی

هــوا گرفــت زمــانی ولــی بــه خــاک نشســت

ب)

اللــــه و گــــل زخمــــی خمیــــازهانــــد

عــیش ایــن گلشــن خمــاری بــیش نیســت

ج)

مــرگ بــرای ضــعیف امــر بیعــی اســت

هــر قــوی اوپل ضــعیف گشــت و ســپو مــرد

د)

اقبال خصم هرچه فزونتر شود نکوست خواره چون بلند شود سرنگون شود.

 21درک و دریافت خود را از عبارات زیر بنویسید.

۸/ 5

ای عزیز ،به خدا رسیدن فرض است ،و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند ،فرض باشد به نزدیک البان.

« 22احمد عربلو» نویسندۀ کدام کتاب داستان معاصر است؟
الف) قصۀ شیرین و فرهاد
پ) بخارای من ایل من

ب) محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ت) روایت سنگرسازان

۸/ 5

 2۳منظور دکتر شریعتی از «فیلسوف» در عبارت زیر کیست؟

۸/ 5

«نزدیک هشتاد سال پیش ،مردمی فیلسوف و فقیه که در حوزۀ درس مرحوم حاجی مال هادی اسرار ـ آخرین فیلسوف
از سلسلۀ حکمای بزرگ اسالم ـ مقامی بلند و شخصیتی نمایان داشت به این ده آمد»

 24معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.
الف) گفت« :نزدیک است والی را سرای ،آنجا شویم»

۸/ 5

ب) چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان

چه باک از موج بهر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

1

پ) در دفتــــر زمانــــه فتــــد نــــامش از قلــــم

هــر ملتــی کــه مــردم صــاحب قلــم نداشــت

1

ت) از سیم به سر یکی کله خود

۸/ 5

ث) سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

۸/ 5

پایان آزمون نوبت اول
(موفق باشید)

پاسخنامه آزمون شماره «»2
قلمرو زبانی
 -1الف) برگزیده  /ب) گمان
 -2الف) مرهم  /ب) چراغ ها  /پ) کمال مطلوب  /ت) مجذوب
 -3گزینۀ «ب» صحی است.
 -4ب) غرفه  /پ) عیان  /ت) بهر  /ث) اساس
 -5الف) صفت مضاف الیه  /ب) چشمه  /پ) تناسب
 -6هوای نسبتاً خوب یا دوست بسیار مهربان
 -7دل و جان ـ پاک
 -8الف) پسر گل گالب = بدل  /ب) این دشت = ترکیب وصفی یا دشت وسیع = ترکیب وصفی
 -9حذف مفعول به قرینۀ لفظی (هرکو ]فکر[ نکند
قلمرو ادبی
 -11فراش باد صفا و بنات نبات = اضافۀ تشبیهی  /مهد زمین و دایۀ ابر بهاری = اضافۀ تشبیهی  /فرش زمردین = استعاره
بگسترد و بپرورد = سجع
 -11پروانه نماد عشق راستین
 -12گزینۀ «د» صحی است.
 -13عطار ـ عین القضات همدانی
 -14اسلوب معادله
 -15لبخند گاه گاهت؛ صب ستاره باران  /بازا که در هوایت خاموشی جنونم
تا کیمیای عشق بیایی و زر شوی  /خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد
 -16الف) و نپرستی و عشق به مهین  /ب) برتری عشق بر عقل
 -17نی نماد انسان آگاه که میداند از جایگاه اصلی خود دور افتاده است  /نیستان نماد عالم معنا
 -18رشوه دادن و رشوهخواری در آن زمان رواج داشته است.
 -19چون کوه دماوند در برابر ستمگریها سکوت کرده و اینگونه شاعر ظلم زمانه را بیان کرده است.
 -21گزینۀ «ج» صحی است (مفهوم بیت نابودی است اما گزینۀ «ج» مفهوم ضعیف شده است).
 -21به لزوم شناخت خدا و راههای رسیدن به او اشاره دارد .عشق وسیله ای است که انسان را بـه خـدا مـیرسـاند وجـود عشـق بـرای
رسیدن به خدا و جایگاه اصلی الزم است.
 -22گزینۀ «الف» صحی است.
 -23پدربزرگش (مال هادی سبزواری)
 -24الف) گفت :منزل حاکم شهر (فرماندار) نزدیک است بیا به آنجا رویم.
ب) امت مسلمان که پشتیبانی چون تو (پیامبر) دارد غمی ندارد همان ور که هرکو که کشتیبانش حضـرت نـوع باشـد از مـوج
دریا با کسی ندارد.
پ) هر کشوری که مردمان متفکر و صاحب اندیشه نداشته باشد در گذر زمان نابود میشود.
ت) برف مانند کاله جنگی بر سر تو (دماوند) است.
ث) مخا بی درد آشنا میخواهم که از درد جدایی سینهاش چاک چاک باشد.

راح  :فرحناز حسینی  ،استان البرز  ،کرج

