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 نمره  7قلمرو زبانی  الف

 معني لغات و تركيبات مشخص شده را بنويسيد.   -1

 می کرد. آماسفیروزه فام                   ب( سراچه ذهنم  روضهالف( شاهد آن 

  نوشت و توقیع کرد رقعتیآن دل که او خواهد نژندش          ت( پس  نژندپ( 

 گلوله  به گوش می رسید  صفیردیگری را به جای او نخواند    ج(  غَناث( خداوند 
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  .كلمات نادرست اماليي را بيابيد و شکل صحيح آن ها را بنويسيد در گروه متن زير،  -2

و روز پنج شنبه، امیر را تب گرفت؛ تبِ سوزان و سَرسامی افتاد، چنان که بار نتوانست داد و مهجوب گشت از مردمان، 

ها سخت متحیّر شد تا حال چون شود. تا این عارضه افتاده مگر از اطبّا و تنی چند از خدمتکارانِ مرد و زن و دل

آورد و از بسیاری نکت، چیزی که در او کَراهیَتی نبود، بیرون می های رسیده را، به خط خویش، نکتبود، بونثر نامه

 .دادم فرستاد فرودِ سرای، به دستِ من و من به آغاجیِ خادم میمی
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 در بيت زير نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد.   -3

 آسان/ از آن دریای بی پایاب،  دشوارچو بگذشت، از پس آن جنگِ 

1 

  .استكدام«پرداختندبا جانفشاني خود دانشمندان ايراني تاوان كوتاهي حاكمان عباسي را»مجهول فعل جمله -4

 پرداخته می شوند -4پرداخته می شود            -3پرداخته شد         -2پرداخته شده بود         -1
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 5/0  شاخص در جمله ای به كار ببريد . را به صورت« عمو» واژه  -5

 در عبارت زير  -6

هنگامی که بهاء ولد، مناسک حج را به پایان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گردید و مدّتی در آن نواحی به سر برد. 

آوازۀ تقوا و فضل بهاء ولد ، پدر موالنا همه جا را فراگرفت و پادشاه سلجوقی روم، از مقامات او آگاهی یافت، طالب دیدار وی 

 .گردید.سلطان العلما به خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهریار پیوست
 الف( یک نقش تبعی معطوف بیابید و بنویسید 

 ب( یک نقش تبعی بدل بیابید و بنویسید 

 پ( یک صفت مبهم بیابید و بنویسید 
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 کـــز عشق به غـــایتی رسانم / کــو ماند اگــر چه من نمانم
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 در كدام سرودة زير فعل اسنادی است ؟ « شد»فعل  -8

 یقین مرد را دیده بیننده کرد       شد و تکیه بر آفریننده کرد 

 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت     تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
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 قلمرو ادبي 

  .را بيابيد« استعارة مکنيّه »  در عبارت زير آراية    -9

 «صبح حرکت فر رسید آفتاب داشت تیغ می کشید و گرد و غبار آسمان را فرا گرفته بود». 
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 می گفت گرفته حلقه در بر     کامروز منم چو حلقه بر در 
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  شبّه را مشخص كنيد.م در بيت زير    -11

 گرچه ز شراب عشق مستم             عاشق تر از این کنم که هستم 
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 ر بيت زير، كدام واژة مشخص شده استعاره است . د  -12

 گریز پا را  صنمبکشید یار مار     به من آورید آخر  حريفانبروید ای 
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  واژه  مشخص شده، مجاز از چيست؟ -13

 دگر بیایم      همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را  دمیاگر او به وعده گوید که 
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 را بيابيد.« حس آميزی » در عبارت زير آراية  -14

 « طوری که طعن و ناسزای مخالفان را هرگز جواب تلخ نمی داد و با نرمی آنان را به راه راست می آورد » 
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 بررسي نماييد « تشبيه و كنايه»بيت زير را از نظر  -15

 بنای زندگی بر آب می دید          ز رخسارش فرو می ریخت  اشکی   
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 5/0 نيشابوری نام ببريد  ؟بي از عطار يک اثر اد -16 

 قلمرو فکری  

 ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد. 

 5/0سراچه ذهنم آماس می کرد . -18                5/0هم حرکاتش متناسب به هم .-17

 5/0امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد -20          5/0زنخدان فرو برد چندی به جیب  -19

 5/0آیا این چه نقش عجیبی است که می نگارند  - 22                 5/0هر روز خنیده نام تر گشت  -21
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 بيت زير بيانگر چه ديدگاهي است ؟  -25

 به دانة انسانت این گمان باشد کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست                  چرا

5/0 

 نگرش پدر مجنون را در مورد عشق با توجه به بيت زير توضيح دهيد   -26

 گویا یا رب از این گزاف کاری               توفیق دهم به رستگاری 
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  نماد چه كساني است؟«شير » در بيت زير  -27

 چو روبه به وامانده سیرچنان سعی کن کز تو ماند چو شیر     چه باشی 
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 تاكيد شده است ؟ « بر روزی رساني خدا و توكل بر خدا» در كدام بيت   -28

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

 ب(زنخدان فرو برد چندی به جیب        که بخشنده روزی فرستد ز غیب 
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 مقصود از عبارت زير چيست ؟  -29

 در ایران آن روز ، دو دربار بود ! دربار بزم و دربار رزم ؛ بزم پدر ، رزم پسر 
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 مقصود از قسمت های مشخص شده را بنويسيد  -30

 نقش های بوقلمون بینید . آینهالف( شما در این 

 . دو اسبه می آمدب( عشق حالی 
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 نمره  2حفظ شعر  

 حفظ شعر شفاهی پرسش خواهد شد 
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