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 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

  

1 

 نمره( 7قلمرو زبانی )

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.

 می بست .     چابکسرمایه شد                             ب( خرگوش را  حاملابر ز من الف( 

 مسعود خویشتن  طالعای مفتخر به مدار                                       ت(  ننگپ( از آموختن 

 

1

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 2

 نادرستدرست   کلمه ی مشخص شده به معنای بزرگی است.« ضامن دوام جهان شد عزمت» در جمله ی الف( 

 نادرستدرست                                                                                                        . ، هدف است« قرض»معادل معنایی ب( 
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 داخل کمانک بیابید.واژگان را از میان کلمات صورت صحیح  3

 نقض ( همه پیمان ها  –الف( تا عهد تو در بستم عهد همه شکستنم          بعد از تو روا باشد )نغز 

 رهگزار( را می آشامانی. –طاالبی( از خون خویش و بشریت )رهگذار  –ب( بر )تاالبی 

 سبا( بر آن سر زلف ار دل ما را بینی / ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. –پ( )صبا 

 بخواستیم( رفت ما را به اکرام و انعام از راه دریا گسیل کرد. –)بخاستیم ( چون ت

 بحر( فروشنده ای / سهمگنی نادره جوشنده ای . –ث( دید یکی )بهر 
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 در کدام گزینه تمام واژه ها ، دو تلفظی هستند؟  4

  جاودان  –پروردگار  –پروردگار                               ب( دیدار  –آشکار  –مستمند الف( 

 پنجره  –مهربان  –( آسمان تروزگار                                       –دردمند  –یادگار ( پ
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 « نیکو خو ، بهتر هزار بار از نیکو رو »در جمله ی  5

 الف( شیوه ی بالغی را به عادی برگردانید؟ 

 ب( کدام قسمت حذف شده ؟ نوع آن را مشخص کنید. 
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 مناسب در ستون ب وصل کنید. یهر عبارت در ستون الف رابه دستور تاریخ 6

 ب الف

 * به نام کردگار هفت افالک 

 * عجایب نقش ها سازی سوی خاک 

 جمع بستن صفت 

 ی استمراراستفاده از 

 جمع بستن معدود 
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 ضمایر متصل مشخص شده را بنویسید. نقش دستوری 7

 که جا نگه دارد.  یشالف( ز روی لطف بگو

 به دو دست دعا نگه دارد. ات( فرشته ب

 را نگاه دار چه گفت. مپ( چو گفتمش که دل
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 انواع واو را در جمله ی زیر مشخص کنید. 8

 «در بدایت بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاه بود.»
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 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 نمودار زیر گروه اسمی مناسب بنویسید.برای  9

 وابسته پسین                        وابسته پسین      وابسته پیشین                  هسته                  
↓                                ↓                                      ↓                                          ↓ 

 

 صفت                                مضاف الیه                            اسم                    صفت اشاره        

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

1 
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 نمره(5ب( قلمروی ادبی )

 ردیف و قافیه ها را مشخص کنید.« هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/ هم رونق زمان شما نیز بگذرد» در بیت 
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 ، یک تشبیه بیابید.« دهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر»در بیت  11
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 «از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی »در جمله ی  12

 در چند معنی به کار رفته ؟ بنویسید.  «ننگ»الف( کلمه ی 

 

 ب( این کاربرد چه آرایه ای می سازد؟ 
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 قسمت های مشخص شده، چه آرایه ای دارند؟ 13

 .ندیده بودم  گودالی چنین رفیعالف( هرگز 

 گوش ماند. شیرین سخنیب( از همه 

 در بهار است. خندانپ( گل از شوق تو 

 ی شمع ها بکشت.سکه در زمانه ب بادیت( 

1 

14 
 هر اثر را به صاحب اثر وصل کنید.

 *  جمال میرصادقی   گوشواره عرش *

سهراب سپهری*   *قابوس نامه 

علی موسوی گرمارودی*   *اتاق آبی 

عنصرالمعالی کیکاووس*   *دیوار 

ناصر خسرو*  
 

1 

 

15 

 شعر حفظی .

 جاهای خالی را پر کنید.

 ........................................................................................  الف( علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا  را    

کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها  ........................................................................................ ب(

........................................................................................ پ( گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
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 مهر آموزشگاه در تمام
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16 

 نمره( 8ج( قلمرو فکری )

 نمره(  4شعرها و جمالت زیر را به نثر روان بنویسید. )

  .الف( تا چون بر رقعه ی من اطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیت چیست 

 ب( اسب از پهلو، اسبی خود را به کمال نشان می داد.

 پ( در مقابله ی زشتی، آشتی کرد.

 منم.ت( تاج سر گلبن و صحرا 

 ، امضای راستی است.تو ث( خون

 ج( فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد.

 چ( هم رونق زمان شما نیز بگذرد.
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 هر بیت دارای کدام مضمون است. 17

 به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 گیر خاص و عام گلوآب اجل که هست 

 چو اسیر توست اکنون به اسیرکن مدارا

 که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 بر حلق و بردهان شما نیز بگذرد

 فراگیر بودن مرگ

 نرمی با دشمنان

 وفاداری

 رازداری
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 چه تصویری را بیان می کند؟ « رخ خود را به من  ببیندشکن / ماه چون بگشایم ز سر مو » در بیت :  شاعر 18
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 چیست؟  «سگان شما نیز بگذرد شیران گذشت و رفت / این عو عو  غرشدر مملکت چو »مفهوم بیت :  19
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 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 با توجه به متن پاسخ دهید. 20

ه از حسن سیرت او داد نه از حسن صورت او داد، تا اگر نتوانی که صورت خود را چون صورت او پادشاه عالم خبر که داد در این قص

 « گردانی ، باری بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی 

 کیست؟« پادشاه عالم»الف( 

 

 به چه معناست؟ « حسن سیرت»و « حسن صورت»ب( 
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 مورد( 2در درس کالس نقاشی، نویسنده این کالس را با چه ویژگی هایی توصیف می کند؟ ) 21
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 درباره ی ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید. 22

 مفتاح الفرج  * الصبرُ

 * یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.
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 چیست؟ « گندم نمای جو فروش»مفهوم  23
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 موفق باشید
 ان امید از رد رحمت هب کجا باید رفت

 یا رب از ره هچ خطا رفت زهار استغفار 
 "سعدی"
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