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 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانید وضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره 

 تجديد نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 

 نمره سؤال شماره
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 نمره(7قلمرو زبانی)

 ها و اشعار بنويسید. های مشخص شده را با توجه به عبارتمعنی واژه

 و جاللی، همه علمی و يقینی         همه نوری و سروری، همه جودی و جزايی عزّیی الف( همه

 و تعبیر پنهان است تماشا کنید. تلقیب( کلمات را کنار زنید و در زير آن، روحی را که در اين 

 تا حبشه و قلب افريقا نیز پیش راند. صباحیج( آخرين چراغ امپراطوری روم را موسولینی روشن کرد که چند 

 های ما دريدهايش پردههرکه از ياری بريد         پرده حريفد( نی 

 بنشین به يکی کبود آورند             معجرش ز سر اين سپید هـ( برک

 مرغ گرفتار قفس هم چو من استمسلک خ( ناله مرغ اسیر اين همه بهر وطن است          

5/1 

 واژگان یامال 2

 .دیسيو درست آنها را بنو دیابیب ريرا در عبارات و اشعار ز يیامال های ینادرست

 .است محبت از تر رسد، آن را عشق خوانند و عشق خاص تي( محبت چون به قاالف

 آن روزگاران گذشته دارد. تياست حکا یدروازه آن باق یکهن روم که هنوز تاق ضرب یوارهاي( دب

 بام خانه گذاشته بودم و به نضاره آسمان رفته بودم. یمن خود را بر رو زی( آن شب نج

 وندینژاد و پ نيبگسل ز هم ا                       رياساس تظو نيا ی( بفکن ز پد

 ستیجان دستور ن ديکس را د کیل              ستی( تن ز جان و جان ز تن مصتور ن هـ

 دهیهمه جا کش غشيدر یو خان نعمت ب                دهیحسابش همه را رس ی( باران رحمت بخ
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 نمره( 4دستور زبان )  3

 .دیکن نیمع ريز های عبارتانواع حذف را در 

 مفرح ذات دآي یاست و چون بر م اتیممد ح رود یکه فرو م ی( هر نفسالف

 .ديریکار مهم را بر عهده بگ ني( چه بهتر که شما اب
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 با توجه به جدول، معادل معنايی هريک از توضیحات قسمت الف را در قسمت ب بنويسید. 4

 ب الف

  دارای نشان پیامبری

  خدای تعالی بازگشتنبه 
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 های مشخص شده را از نظر کاربرد معنايی بررسی کنید.فعل 5

 در حق ما هرچه گويد جای هیچ اکراه نیست                              نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه 

 شويمسبز میرسد/ ما دوباره های ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهريشه
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 های زير ترکیب اضافی را مشخص کنید.در بیت 6

 ها پی افکندتو مشت درشت روزگاری            از گردش قرن
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 های زير مشخص کنید.معنای واژه دستور را در بیت 7

 که با نادان نه شیون با دونه سور       دستورالف( چه نیکو گفت با جمشید 
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 باشد کنون          بگويد سخن پیش تو رهنمون دستورب( گر ايدونک 

 نقش کلمات مشخص شده در جمله زير را بنويسید. 8

 دانندمی نظامزبان را يک  شناسانزبان
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 های وابسته را مشخص کنید.های اسمی زير وابستهدر گروه 9

 الف( ارتش کشور ايران                  ج( غذای بسیار خوشمزه

 ترس سبز يشمی                     د( کتاب خواهر کوچکب( لبا
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 نمره( 5) یقلمرو ادب

 نمره( 3بخش آرايه ادبی )

 های ادبی عبارت زير را بنويسید. )فقط دو مورد(آرايه 10

 کرد.ها که درونم را پر از خدا میپژمرده و صفای اهورايی آن همه زيبايیدلدر سموم سرد اين عقل بی درد و بی
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 المثل است؟عبارت زير يادآور کدام ضرب 11

 ها پناه ببرد.از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ
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 ای دارد بنويسید.قسمت مشخص شده عبارت زير چه آرايه 12

 .دترک خود بکندر عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و 
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 بیت زير را از نظر جناس بررسی کنید. 13

 آتش است اين بانگ نای و نیست باد                         هرکه اين آتش ندارد نیست باد
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 ها را مشخص کنید.در بیت زير استعاره 14

 از سیم به سر يکی کله خود                                 ز آهن به سان يکی کمربند
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 نويسندگان آثار زير را بنويسید. 15

 ب( تمهیدات:                                                                    الف( مثنوی معنوی

 د( کوير:                                                                  ج( از پاريز تا پاريس:

1 

 نمره( 2شعر حفظی ) 16

 الف( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی            ............................................................

 ب( ............................................................             زين پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

 ان              ..........................................................های بارتر از برگ در بوسهج( ای مهربان
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 نمره( 8قلمرو فکری )

 معنی اشعار را به نثر روان امروزی برگردانید. 17

 الف( گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان             گفت: کار شرع کار درهم و دينار نیست

 زمانه                                        وان آتش خود نهفته مپسندب( شو منفجر ای دل 

 ی من دور نیست                                  لیک چشم و گوش را آن نور نیستج( سر من از ناله
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 مفهوم بیت زير را بنويسید. 18

 الحزن است.اشک ويران کنش آن خانه که بیتای کاو شود از دست اجانب آباد                         ز خانه
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 ها زير را به نثر روان بنويسید.معنای عبارت 19

 الف( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد
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 ب( در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند.

 به ده باز بود و در شهر دست و پا گیر نشده بوديم.ج( برخالف حال، پايمان 

 مفهوم عبارت زير را بنويسید. 20

 میرند.های ثروتمند، معموالً از سوء هاضمه میهای بزرگ هم مانند آدماند که ، امپراطوریچه خوش گفته
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 نمره( 4درک مطلب ) 21

 مفهوم کلی مصرع دوم بیت زير را بنويسید.

 نشان چه گويد باز؟بی دل از بیالف( گر کسی وصف او ز من پرسد            

5/0 

 به کدام پديد اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟« گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست»مصرع  22
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 در بیت زير چیست؟« سوخته جان»و « دماوند»مقصود شاعر از  23

 دماوندالف( ای ديو سپید پای در بند           ای گنبد گیتی ای 

 شنو يکی پند سوخته جانب( پنهان مکن آتش درون را            زين 
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 است؟« نی»بیت زير بیانگر کدام ويژگی  24

 من به هر جمعیتی ناالن شدم           جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم
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 را بنويسید. مفهوم کلی بیت زير 25

 اش نام نهادندآئین طريق از نفس پیر مغان يافت             آن خضر که فرخنده پی
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 با توجه به عبارت زير چه کسی به جوينده تشنه، مانند شده چرا؟ 26

 سپرد.سنجید و باالخره می يافت و سر میگشت میای میو شاگرد بود که همچون جوينده تشنه
5/0 

 ريافت خود را از عبارت زير بنويسید.درک و د 27

 ی آن به خدا رسند فرض باشد به نزديک طالبانای عزيز به خدا رسیدن فرض است و البد هرچه به واسطه
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 مقصود مردم صاحب قلم در بیت زير چیست؟ 28

 نداشت. صاحب قلمدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم              هر ملتی که مردم 
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