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 بارم  ردیف

 نمره : 7قلمرو زبانی  الف

 لغات مشخص شده را معنی کنيد : -1

 است فرمان بردن از حكم جلودار  فرضالف( 

 افتاده بود عارضهب( تا این 

 می خوانند .اعزاز  ج( خاك ذیل را از حضرت عزت به چندین

 اکنون بياید نوشت محضر د( یكی 
 

 

1 

 هر کدام از موارد زیر ، معنی کدام واژه از متن کتاب است ؟  -2

 الف( کلك زدن ، کمين کردن برای شيطنت 

 ب( آلت حرب و نزاع، مانند شمشير و نيزه 

5/0 

 در گروه کلمات زیر غلط های امالیی را پيدا کرده و شكل صحيح آن ها را بنویسيد . -3

 اهی کردنو کوت مرحم و التيام بخش ، امتناء و خوداری ، غو و نعره کشيدن ، مهمل و کجاوه ، تفریط

 در کاری ، سعب و دشوار ، ورز و بارسنگين 

1 

 با توجه به معنی کدام واژه داخل پرانتز صحيح است ؟  -4

 الف( زایل شدن ، ضایل شدن ) نابود شدن ، برطرف شدن (

 ب( مزلّت ، مذلّت ) فرومایگی ، خواری ( 

5/0 

 ساختمان واژه های زیر را بنویسيد.  -5

 ب( عالمانه    الف( فرماندهی

5/0 

 5/0 صفت فاعلی و صفت لياقت بسازید . « توانسته اند » از فعل  -6

 نقش قسمت های مشخص شده را بنویسيد. -7

 . مي خواندرا  رعيّت پروریروشن تدبير ملك و  افق هایش ، متفكردر امتداد نگاه 

1 

 5/0 یك مثال برای نقش تبعی بدل بنویسيد  و آن را مشخص کنيد .  -8

 هریك از واژه های زیر مشمول کدام وضعيت های چهارگانه شده اند ؟ -9

 ب( خنده    الف( برگستوان

5/0 

 نوع صفت های بيانی زیر را بنویسيد.  -10

 ب( ترشيده     الف( زرین

5/0 

 5/0 یك تضاد بنویسيد.« وصل » یك هم خانواده و برای واژه « بخل » برای واژه  -11

 

  



 
 03/99 /19تاریخ امتحان :                          تمامی رشته ها رشته :                   ادبيات فارسی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 نمره  :  5قلمرو ادبی   ب

 نام پدید آورندگان آثار زیر را بنویسيد.  -1

 مرصاد العبادب(    ماه نو و مرغان آوارهالف( 

 

5/0 

 5/0  . کنيد و طرز قرار گرفتن قافيه آن را توضيح دهيدطرح هندسی دو بيتی پيوسته را رسم  -2

 در بيت زیر آرایه های خواسته شده را بيابيد .  -3

 همه رزمگه کوه فوالد گشت   چو آن آهنين کوه آمد به دشت 

 د( اغراق  استعارهج(    جناسب(   تشبيهالف( 

1 

 دهيد .آرایه پارادوکس را در بيت زیر پيدا کرده و آن را توضيح  -4

  خرم آن کس کاو بدین غم و شادمانی می کند  می خورم جام غمی مردم به شادی رخت 

1 

 قسمت های مشخص شده کدام آرایه ادبی دارند ؟  -5

 خانه ات کجاست ؟   ممكن از ناممكن پرسيدالف( 

 و پوست  بي مغزکه دون همتان اند ب( 

5/0 

 حفظ شعر -6

 اشعار زیر را کامل کنيد .

 عشق اما تا کی خبر از شنبه و آدینه دارد. .........................................  -1

  به یزدان که ...............................    کسی کز بدی ............................ -2

5/1 

 نمره  8قلمرو فكری  ج

 شعر ها و متن های زیر را به فارسی روان برگردانيد.  -1

 که سعيت بود در ترازوی خویش  الف( بخور تا توانی به بازوی خویش 

 ب( به توقيع مؤکد گشت و مبشران برفتند .

 به دنبال سر چنگيز می گشت ج( در آن دریای خون در دشت تاریك 

 د( بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم

 هـ( با این ریخت مضحك سر به سر خواهرم بگذارم و دهن کجی کنم .

 و( از هر کران بانگ رحيل آید به گوشم 

 ز( مرا قضای آسمانی در این ورطه کشيد. 

 

 

75/0 

5/0 

75/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

و سرزمين های شمال و جنوب نيز  غرب از آن خداست شرق از آنِ خداست » در متن  -2

 دو صفت خداوند را بنویسيد. « آسوده در دستان خداست  

5/0 

 پل و هپوهمردم بيل و مادرم شماتتم می کرد می گفت به شتر افسار گسيخته می ماند » در عبارت  -3

 منظور از قسمت مشخص شده ، چيست ؟ «  هستي

5/0 

 « و ليك از دود او، بر جانش داغی  وی ، چون چراغی  در فشان الله در» در بيت  -4

 چيست ؟« او » الف( منظور از ضمير 

 چيست ؟« جان » ب( مقصود از 

5/0 

 



 
 03/99 /19تاریخ امتحان :                          تمامی رشته ها رشته :                   ادبيات فارسی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 با توجه به ابيات زیر به سؤاالت پاسخ دهيد . -5 

 نگه کرد بر روی مردان دین   حبيب خدای جهان آفرین 

 رزم او  نشد هيچ کس را هوس  همه برده سر در گریبان فرو 

 چه کسی است ؟ « حبيب خدا » الف( 

 دارد ؟چه مفهومی « سرگر در گریبان فرو برده » ب( 

 کيست ؟ « او» ج( 

75/0 

 ارد ؟ قسمت مشخص شده در بيت زیر اشاره به چه کسی د« کاوه ی دادخواه » با توجه به درس  -6

 بدیدندش آنجا و برخاست عو    ساالر نويامد به درگاه ب

25/0 

 در عبارت زیر ، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چيست ؟  -7

ان گریز گير پنجره های باز و نورعادت کرده اند ، از  تاريك و بي دريچهبه خانه های مردمی که 

 هستند .

5/0 

 « دردی نه دوا پذیر دارد  دانست که دل اسير دارد » در بيت  -8

 الف( مفهوم کلی بيت چيست ؟ 

 کيست ؟ « دانست » ب( نهاد فعل 

5/0 

 در بيت زیر شاعر به چه چيزی اعتقاد دارد ؟  -9

 چرا به دانه ی انسانيت این گمان باشد .   رفت در زمين که نرست کدام دانه فرو

5/0 

 پيروز باشيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 03/99 /19تاریخ امتحان :                          تمامی رشته ها رشته :                   ادبيات فارسی  دنباله سؤال امتحان درس :

 

 

 

 بارم  ردیف

 به سواالت پاسخ دهيد :  الف

 بارش فكری بسازید . ) هشت مورد( « جهان » برای واژه  -1

 یك داستان کوتاه در هفت سطر بنویسيد.« نرود ميخ آهنين در سنگ » برای ضرب المثل  -2

 و مفهوم آن ، پنج سطر بنویسيد. با توجه به بيت زیر -3

 بر آن سر است که از خاك ما         به می عمارت دل کن که این جهان خراب 

 مفهوم = خوش باشی / ناپایداری دنيا         بسازد خشت 

 نظر خود را در رمورد متن زیر پنج سطر بنویسيد. -4

 باشد. ناز حق تعالی ، غایب  مرد باید در ميان بازار مشغول تواند بود ، چنان که یك لحظه

 استفاده می کنيم . « خدا خر راشناخت، شاخش نداد. » چه زمانی از ضرب المثل  -5

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

1 

 تخاب کرده و با رعایت اصول نگارش و انشا نویسی انشا بنویسيد.یكی از موضوعات زیر را ان ب

 رمز شادی و شادابی در زندگی چيست ؟  -1

 فواید برقراری ارتباط با دیگران چيست ؟  -2

 ل زیبای چيده شده را از زبان خودش بنویسيد.گ كحال ی -3

 هرچه می خواهد دل تنگت بگو . -4

 ؟کرونا به مردم جهان چه درس هایی آموخته است  -5

11 

 پيروز باشيد 
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