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1 

 نمره(۷الف(قلمرو زبانی)

 .های مشخّص شده را بنويسيدمعني واژه-1

 مو غصّه ندی حریفالف(به دور عشق تو عشرت همین بود که مراست           شراب خون دل و غم 

 نرودرود           نقشت ز برابر نظر میدر نمیتو از سرم به سودایب(

 سروی           برداشت بلبل از چمن آهنگ پهلویخ اورنگج(گل زد به باغ صبحدم 

 تو ژالة ماهاست از دَم سرد           مباد آفت برگ گلبر رخ ما اشک فسردهد(

 

1 

 عادل معنايي هر يک از توضيحات را از داخل كمانک انتخاب كنيد.م 2

 رند(ک-الف(اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد)کهر

 گرزه(-و خطرناک)شرزهب(ویژگی نوعی مار سمّی 

5/0 

 .های اماليي را بيابيد و شکل درست آنها را بنويسيددر هر يک از ابيات زير غلط 3

 الف(بخور شراب عنابت بساز قرص ورع           ز توبه ساز تو معجون غذا ز استغفار

 ب(غربت من در جهان از بحر توست           قربت خاصّان درگاهم بده

5/0 

 رست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.امالی د 4

 نصوب(م-(یک باب بر ذکر برزویه طبیب مقصور است و به بوزرجمهر)منسوب1

 مطاع(داشتند.-متاعای رفت که درآن غوکان ملک)(بر کران چشمه۲

5/0 

  بنويسيد.آنها را بيابيد و شکل درستشان را در گروه كلمات زير امالی دو واژه نادرست است؛ 5

مواهب -یغما و غارت-ینشئه و سرمست-لودارقند و قهرآ-نتحفه و ارمغا-آکف و عابد-حیله و زینت-آفرینثنا و »

 «مباهات و افتخار-هاو نعمت

5/0 

 نقش ضماير پيوسته را در بيت زير بنويسيد. 6

 کار هستی گاه بردن شد زمانی باختن            گه بپیچانند گوشت،گه دهندت گوشوار

5/0 

  های زير توضيح دهيد.مصراعدر «را»د كاربرد نوع حرفدر مور 7

 دودالف(طفل طبعان را دل از بهر تماشا می

 ب(طفل طبعان را تماشا عمر ضایع کردن است

5/0 

 ز نظر كاربرد معنايي بررسي كنيد.افعال مشخص شده را ا 8

 نیستش که سودایی گیسویش نه           هیچ دل نیست که دیوانة زنجیر نیستهیچ سر 

5/0 
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 ص كنيد.های حذف شده و نوع حذف را مشخّدر ابيات زير بخش 9

 الف(چشم در سر به چه کارآید و جان در تن           گر تأمّل نکند صورت جان آسایت

 ی توبب(تو گمان مبر که سعدی،به تو برگزید یاری           به سرت که نیست او را سر هیچ یار 

1 

 .نيدكهای وصفي و اضافي را در بيت زير مشخص ركيبت 10

 «ها به شب آورد جان منتظرم           به بوی آن که شبی با تو روزگرداندچه روز»

1 

 نها را در ابيات زير تعيين كنيد.وابستة وابسته و نوع آ 11

 بگرفت الف(دوش چون مشعلة شوق تو بگرفت وجود         سایه ای در دلم انداخت که صدجا

 شویم تو دست از من بشویب(ای که گفتی دل بشوی از مهر یار مهربان        من دل از مهرش نمی

5/0 

 

12 

 

 نمره(۵قلمرو ادبی)

 .ابيات زير را كامل كنيد

 ویشاحب نظر صد که الف(........................................................       زین پس شکی نمان

 .....................ن و تو بسیار بودند و نقش بستند       ...................................ب(پیش از م

 

1 

 .نام پديد آورندگان آثار زير را بنويسيد 13

 الف(قصّة شیرین فرهاد:                                       ب(تمهیدات:

5/0 

ر نما را در هر يک از ابيات زير بيابيد.)هان و متناقضحسن تعليل،اسلوب معادله،جناس همس»آراية 14

 (آرايه مربوط به يک بيت است

 است و افسر کی الف(شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد           ز تخت جم سخنی مانده

 ب(تا نه تاریک بود سایة انبوه درخت           زیر هر برگ چراغی بنهد از گلنار

 ،ساکن تزلزل راش کی به حال آید       نسازد پا فشردن بر زمینتاب از دست نوازج(دل بی

 زین خراب آباد رفت«صائب»د(هر که از سیل حوادث بیش شد زیر و زبر         با دل معمور

1 

 .چهار آراية بارز را در بيت زير بيابيد و مشخّص كنيد 15

 «د پست و بلند راه راکنعشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را          سیل یکسان می»

1 

 ترک در دو عبارت زير را بنويسيد.های مشآرايه 16

 ای است که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضاالف(گفتم اشارت ایشان به فقر طایفه

برد چه کند اند،چون کند که بشنود؟و آن را که کمند سعادت کشان میب(آن را که گوش ارادت گران آفریده

 که نرود؟

5/0 

 ستعاره را در بيت زير مشخص كنيد.تشبيه و ا 17

 جهان ز برف اگر چندگاه سیمین بود            زمرّد آمد و بگرفت جای تودة سیم 

5/0 

 شوند؟بيان،چه ناميده مياز نظر شيوة «ب»از نظر شيوة گفت و گو و بيت«الف»بيت 18

 تت چیست؟گفتم غم و مالمتالف(گفتا چه پیشه داری؟گفتم که عشق بازی      گفتا که حال

 ام نماند          از بس که محتسب به لب امتحان چشیدب(یک قطره باده در ته خمخانه

5/0 
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19 

 نمره(۸قلمرو فکری)

 روان بنويسيد ير را به نثرها و عبارات و ابيات زمعني و مفهوم هر يک از مصراع

 نمره( 5/0).  هوش نیستالف(محرم این هوش جز بی

 نمره( 5/0)  همه کمّی تو فزایی ، ب(همه بیشی تو بکاهی

 نمره(۲5/0)  ج(بفکن ز پی این اساس تزویر

 نمره( 5/0) د(در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند.

 نمره(۲5/0).   هـ(سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد

 نمره(5/0).  زدم داشت و از آن چشم میو(یک روز دنیایی به روم چش

 نمره(75/0).  ز(پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکر نبرد

 نمره(75/0).  هر که بی روزی است روزش دیر شد        ح(هر که جز ماهی ز آبش سیر شد  

 

4 

 ز ابيات زير را بنويسيد.مفهوم كلّي هريک ا 20

 است که جمشید جم نداشتاست      ما را فراغتینکه جیب و جام من از مال و می تهیالف(با آ

 ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن        بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن استب(جامه

5/0 

 ک ابيات زير را بنويسيد.مفهوم مشتر 21

 جا مقام مرغ کز آن بحر خاستالف(خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان      کی کند این 

 ب(هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش       باز جوید روزگار وصل خویش

5/0 

 يست؟چدوم بيت زير مقصود شاعر از مصراع -22 22

 «روی      گفت:جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیستگفت:مستی زان سبب افتان و خیزان می»

25/0 

 ده است؟وم عارفانه تأكيد شام مفهدر بيت زير بر كد-23 23

 اند          کان را که خبر شد،خبری باز نیامداین مدّعیان در طلبش بی خبران

25/0 

 5/0 ت خداوند اشاره شده است؟به كدام صفا«همه غيبي تو بداني،هم عيبي تو بپوشي»در مصراع 24

 است؟های قلّة دماوند اشاره شدهدر بيت زير به كدام ويژگي 25

 رد و ورم فرو نشیند              کافور بر آن ضماد کردندتا د

5/0 

 چيست؟«بدحاالن»و«وشحاالنخ»در بيت زير مقصود از 26

 «من به هر جمعیّتی ناالن شدم            جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم»

5/0 

 رت و بيت زير را بنويسيد.مفهوم مشترک عبا 27

 سطة عشق*وصول به حسن ممکن نشود؛الّا به وا

 تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را          در رگ جان،هرکه را چون زلف،پیچ و تاب هست*می

5/0 

 صود نويسنده از عبارات زير چيست؟مق 28

 «نید.کلمات را کنار زنید و در زیر آن،روحی را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است،تماشا ک»

5/0 

  «تندرست و کامروا باشید» 
 


