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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 )نمره 7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

   .آن را عشق خوانند ،رسد غایت ت چون بهمحب)ب   جاللش به تقصیر عبادت معترف              کعبۀ عاکفان)الف
 نکنی کی خواهی کرد؟ ارحام صلۀچنین روز مبارکی ) خواند     د/ ، لحنی رجز مانند و دردآلود مرتعش با صدایی )ج

1 

. از میان واژه هاي زیر معادل معنایی بیابید » تماشا « و» کتاب « ه هاي واژبراي  2
  فروغ ، رواق ، نظاره ، پگاه ، صحیفه ، سروش

5/0 

   .کنیداز داخل کمانک انتخاب امالي درست را   3
نیست ) مسطور –مستور ( تن زجان و جان زتن )بمن بودم و یک چمن داغ     ،باغ) غربت –قربت (دیروز در  )الف

5/0 

  .مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدچهارهاي زیر، در گروه کلمه   4
مزید و 	_ندقشیر ار 	_آزرم و حیا _صورت سرماي دي  _رمق و توان   _تیلسان مدیترانه –و سایه  شبه _معجرسپید  

افزونی

1 

  .مشخّص شده را بنویسیدهاي  هر یک از  واژه نقش دستوري   5
 »من اسرار از درون من نجست            من       یار خود شد هر کسی از ظنّ«    

5/0 

  ؟است» فعل+ مسند  + مفعول + نهاد « کدام جمله الگوي ساخت  6
  .همواره معشوق را جوان می بیند ،عشق جاودانی) 2                          .زیبایی محبوب تو چند روي بیش نیست)1

 .دراه آم فرضِ ،عشق از بهر این معنی) 4            .بینم ان را با درخشندگی جاودان خود میستارگ ،در این سفر) 3

25/0 

  .وابسته را تعیین نمایید وابستۀ، نوع هاي اسمی زیر در هریک از گروه  7
 شمالی هاي دامنۀ کوه)ب                     راه                      فرسخ هفت) الف

5/0 

 ست؟ا اسناديغیر و در کدام مصراع ،  در کدام مصراع ،  اسنادي  ،»نیست«فعل  کاربرد معنایی 8
 »در حق ما هر چه گوید جاي هیچ اکراه نیست پرست از حال ما آگاه نیست زاهد ظاهر«

5/0 

9  به پرسش ها پاسخ دهید ،ه به بیت زیربا توج. 
 »که گفتی سمن داشت اندر کنار  سپ و قباي سوارچنان آمد ا«  

 وصفی است یا اضافی؟» قباي سوار«ترکیب ) ب            .بیابیدسته ساز یک حرف ربط واب) الف
نقش تبعی در این بیت به کار رفته است؟ کدام ) ج

75/0 

 .با توجه به سرودة زیر، به پرسش ها پاسخ دهید  10
  »چون گلی که در انتظارش بودم/ خواهم  خنده ات را می! / بهاران، عشق منو در «

؟ مضارع اخباري است یا آینده » خواهم می«زمان فعل ) ب             .     بنویسید» هارانب«را در واژة » ان«مفهوم ) الف

5/0 

 .را بنویسید ص شدهمشخّ هاي پیشین و پسین ، نوع وابستههاي اسمی زیر هریک از گروه در  11
 اندیشه ها آخرین) ب                                                        رخشندهرخش ) الف

5/0 

 .را مشخّص کنید) پیرو(وابسته  و جملۀ) پایه(هسته  ي مرکّب زیر، جملۀ جملهدر   12
  ».دانی که در این شب عیدي مالیه از چه قرار است خودت بهتر می«      

5/0 
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٢

  ) نمره 5( قلمروادبی) ب
  .بنویسیدهاي زیر را  مصراع دوم هریک از بیت  13

  ..................................................................             نگاهـت پیونـد صبـح و ساحـل                    آییــنۀ) الف
  ...................................................................                               ح زود ـد، صبـورشیـده به دیدن خـماه آم) ب
  ..................................................................           تنیده یاد تو در تار و پودم ، میهن اي میهن                     ) ج
  

5/1  

   .از کمانک مقابل آن انتخاب کنید بیات زیر رایک از اآرایۀ متناسب با هر  14
  )جناس  –اسلوب معادله(آشنایان را در ایام پریشانی بپرس                   آید به کار زلف در آشفتگی     شانه می) الف

  )کنایه  –تشخیص (            ـــوي بباید زدن سنگ را بر سب           گوي     و چو خواهی که پیدا کنی گفت) ب

5/0  

  .توضیح دهیدر را آمیزي به کار رفته در عبارت زی حس  15
  ».افتاد میزدید و مثل کالس طنز و شوخی از کالمتان ن رشور حرف میم و پمثل کالس گر«   

5/0  

  . ص کنید و مفهوم آن را بنویسید استعاره را در بیت زیر مشخّآرایۀ   16
  »بناي ظلم برکند  از ریشه              باید    بن این بنا که  ن زبرکَ«                     

5/0  

  . ؟ مفهوم آن را بنویسیدص شده ، مجاز استهاي مشخّ کدام یک از ترکیب  17
  »قفس همچو من است مرغ گرفتارمسلک        این همه بهر وطن است        مرغ اسیر نالۀ«   

5/0  

18  مشبه و مشبزیر معلوم کنید به را در سرودة ه .  
  »گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید/ همگنان خاموش « 

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  19
  :ه شیرین فرهادقص) د        :      العشق ۀیقـفی حق) ج :              استان کباب غاز  د) ب            :یر منطق الطّ )الف

1  

  ) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
  .زیر را به نثر روان بنویسیدابیات و عبارات معنی هریک از 

  

  از گردش قرن ها پس افکند        تو مشت درشت روزگاري         20
  

5/0  

  کز عهده شکرش به در آید              از دست و زبان که برآید  21
  

75/0  

  براي دستان من شمشیري است آخته/ تو  خندةبخند ؛ زیرا   22
  

5/0  
  .در خرد و بینش ، او را همتایی نیست. ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري است   23

  

75/0  
  .یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد  24

  

5/0  
  5/0  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار      سیاوش چنین گفت کاي شهریار       25
  .حاال دیگر مصطفی  در خوش زبانی ، نوك جمع را چیده است   26

  

5/0  
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٣

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
  .بنویسید راوند صفات خدا با توجه به نوشتۀ زیر، دو مورد از  27

  .روزي به خطاي منکر نبرد فهرد و وظیناموش بندگان به گناه فاحش ند پردة
  

5/0  

  ؟ ددارتأکیدمفهومی ، بر چه زیر یک از ابیات هر  28
  بِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است       به خون بهر وطن         هجامه اي کاو نشود غرق) الف

  نام نهادند؟؟ و کی اش کی بود؟ و کجا بود     نـام نـهادنـد           کاووس کیـانی که کی اش) ب
  

5/0  

  .مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید  29
  »دـسنــفته مپــود نهــش خــوان آت      ه     ــانــر اي دل زمــجــفــو منــش«             
  »پوشی چرا؟ برون شد از پرده راز، تو پرده           ؟دال خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا«             

  

5/0  

  چیست؟» سیاه بخت فرزند«و » سر سپیدمادر «ازشاعر  مقصود ،زیردر بیت   30
  »این پند سیاه بخت فرزند               بشنو       ،سپیداي مادر سر«               

5/0  

 یکسانثیر را سبب تأشاعر چه عاملی ، »بود       دم آتش و آب یکسان بودچو بخشایش پاك یزدان «با توجه به بیت   31
  آب و آتش می داند؟

5/0  

  ها، با کدام یک از مفاهیم مقابل خود، تناسب معنایی دارد؟  یک از متندر جدول زیر، هر  32
    الف

  امیدوار شدن) 1  ».ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت«
  رها شدن از ضعف و ناتوانی) 2

    ب
 »لب خندان بیاور چون لب جام  اگر خونین دلی از جور ایام       «
  

  سختی کشیدن و بردباري در راه کمال) 1
  توصیه به شادي در هنگام سختی) 2

  

5/0  
  
  
  
  
  
  

33  چیست؟» شعر محض خوب و خالی«زیر، منظور شاعر از  ه به سرودةبا توج  
     »عیار و شعر محض خوب و خالی نیست بی/ درد است  ۀه، آري قص، قصقصه است این«  

5/0  

  است؟هاي عشق  ویژگیبیانگر کدام ، سرودة زیر  34
بتواند عشق مرا یا سجایاي ارزشمند  که/چه حرف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتن «  

  »؟تو را بازگو کند
  

5/0  

  20  موفق باشید                                                                             جمع نمره                                                                                                  
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١

 .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی، خدا قوت 

  )نمره 7(قلمرو زبانی 
   25/0، 13، ص ن در مسجد بمانند و به عبادت پردازندت معی، کسانی که در مدجمع عاکف) الف  1

                25/0، 110، ص  داراي ارتعاش ، لرزنده) ج                                                      25/0،   52، ص نهایت) ب
  25/0، 133به دیدار خویشاوندان رفتن و احوال پرسی از خویشان ، ص ) د

1  

  5/0   25/0،  73نظاره ، ص: تماشا                                ؛                           25/0، 155، ص صحیفه : کتاب   2
  5/0  25/0، 47، ص مستور)ب                   ؛                                                 25/0، 84، ص غربت) الف  3
  1  25/0، 35ص  ارغند     – 25/0،  109، ص سورت سرما            –25/0، 61، ص  طیلسان      –25/0،  90، ص و سایه شبح  4
  5/0  61ص   25/0،مفعول: اسرار                                                                                   25/0،  مسند: یار  5
  25/0  25/0، 54ص  2 گزینۀ  6
  5/0  65ص  25/0،  صفت مضاف الیه) ب                                                                               25/0ص  ممیز ،) الف  7
  5/0  20، ص 25/0.غیر اسنادي در معنی وجود ندارد:  مصراع دوم                                       25/0اسنادي : مصراع اول   8
  75/0  104ص   25/0معطوف) ج                                      25/0اضافی ) ب                          25/0که ) الف  9
  5/0  151ص  25/0 مضارع اخباري ) ب                                                                              25/0 زمان بهار )الف  10
  5/0  113ص  25/0 ،صفت شمارشی: آخرین ) ب                                                            25/0 ،صفت بیانی: رخشنده) الف  11
  5/0  132ص 25/0.در این شب عیدي مالیه از چه قرار است : وابسته  جملۀ         25/0بهتر می دانی  خودت :هسته  جملۀ  12

  ) نمره 5( قلمروادبی
  

  5/0،  96، ص خورشید رفته است سر شب سراغ ماه)ب           5/0،  57ص  لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران  )الف  13
  5/0،  117ص! بود لبریز از عشقت وجودم ؛میهن اي میهن) ج

5/1  

  5/0    25/0،  100، ص کنایه )ب؛                                                25/0،   49اسلوب معادله  ، ص )الف   14
  5/0    25/0، 89ص . آمیخته است » گرم حرف می زدید« نویسنده دو حس شنوایی و المسه را در جمله   15
  5/0  35، ص  25/0.در مصراع اول ، استعاره از ظلم است 25/0: بنا     16
  5/0  28ص  25/0مجاز از شاعر         25/0مرغ اسیر در مصراع  اول مجاز است   17
  5/0  116ص  25/0به  مشبه: صدف                                        25/0مشبه  : همگنان    18
   25/0، 140ص علی جمالزاده محمد)ب                                                  /25،    125عطار ، ص)الف  19

   25/0، 43ص  احمد عربلو )د                            25/0، 52، صشهاب الدین سهروردي) ج
  

1  

  )نمره 8(قلمرو فکري 
  

 34ص.اي دماوند تو مشت بزرگ روزگار هستی که هنوز پس از قرن ها  به عنوان میراثی باقی مانده اي   20

  
  

5/0  

  دومدر صفحۀ راهنما ادامۀ 
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٢

  12ص .گزاري خداوند برآید عهدة شکرد با رفتار و سخنانش از هیچ کس نمی توان  21
  

75/0  

دي تو سالحی براي مبارزات من شا( .مشیري بر کشیده در دستان من استبخند زیرا خنده و شادمانی تو ، مانند ش  22
  150ص )است

5/0  

  75/0  120ص .  ، همانندي نداردپادشاهی داریم که در خرد و بینش ما پرندگان هم رهبر و  23
  5/0   62ص. ه داشتند و از آن  بیم داشتند مردم دنیا به ایتالیا توج روزگاري همۀ  24
  5/0  101ص .بر این تهمت براي من آسان تر استل دوزخ در براتحم! سیاوش گفت اي پادشاه   25
  5/0  137ص . ط شده است خوش صحبتی ، بر جمع مسلّاکنون مصطفی در   26
  5/0  12، ص  25/0 وند اق بودن خداروزي رسانی یا رز                                      25/0  (ستارالعیوب بودن  27
  5/0  25/0، 62، ص ناپایداري قدرت ) ب                 29ص 25/0وطن پرستی یا جان فشانی در راه وطن  ) الف  28
  5/0    37ترك خاموشی و سکوت ص دعوت به اعتراض و  29
  5/0  25/0خود شاعر : سیاه بخت فرزند  0/ 25دماوند    :مادر سر سپید   30
  5/0  104لطف و بخشایش الهی ص   31
  5/0   153، ص 25/0،  2)ب                              136، ص  25/0 ،  1) الف  32
  5/0    110ص  25/0)متعهد نیست( بی توجه است محتوا  به و  25/0شعري که فقط به زیبایی ظاهري توجه می کند  33
  5/0  25/0و  ویژگی هاي معشوق  25/0توصیف ناپذیري عشق    34

موفق باشید                                                                                                                                                                               
  جمع نمره
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