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 بارم  ردیف

 نمره  7قلمرو زباني  الف

  ت و تركيبات مشخص شده را بنويسيدمعني لغا  -1

 و و بال این به چه کار آید . وزرب(                  کردتوقیع الف( پس رقعتی نوشت و 

 ندارم  قرببه گوش می رسید      ت( خاک گفت من طاقت  زنبورکپ( صدای شتر حامل 

 مبتال کن  شبگردسعدی می چریدیم                    ج( ترک من خراب  پالیزث( هر دو در 
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  .كلمات نادرست اماليي را بيابيد و شکل صحيح آن ها را بنويسيد در گروه متن زير،  -2

بسیار دعا کرد و گفت این ثِلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، 

حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست؛ امّا چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، بونثر گفت 

 را نمی ستاند .  ای سبحان اهلل زری که خلیفه می روا دارد ستدن قاضی ما آن

1 

 در بيت زير نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد. -3

 .شد تر، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده دم  چه اندیشید آن

1 

 «چرا بايد دانشمندان ايراني تاوان كوتاهي حاكمان عباسي را   بپردازند» مجهول فعل جملة  -4

 پرداخته می شوند -4پرداخته می شود         -3پرداخته شود         -2پرداخته شده بود           -1

5/0 

 5/0 را به صورت شاخص در جمله ای به كار ببريد . « خواجه» واژه  -5

 در عبارت زير  -6

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

نواحی به سر برد. آوازۀ تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد همه جا را فراگرفت و پادشاه سلجوقی روم از مقامات او آگاهی 

 یافت، طالب دیدار وی گردید.  سلطان العلما ، بهاء ولد 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 اشاره بیابید و بنویسید 
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  ه و نقش دستوری آن را بنويسيد . ضمير متصل را در بيت زير مشخص كرد  -7

 گو یا رب از این گـــزاف کاری / توفیق دهــم به رستگـــاری
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 دام سروده زير فعل اسنادی است ؟ در ك« شد»فعل  -8

 چنان چون شده کاو باز یابد روان          خرامان  بشد سوی آب روانف ( ال

 ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم   هرگز به یُمن عاطفت پیر می فروش(پ
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 نمره  4قلمرو ادبي  

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

      « هزار اندیشه نومید از در دل بازگشت.با صد ». 
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 ر بيت زير شاعر چگونه آراية جناس تام را به وجود آورده است ؟ د  -10 

 شد چون مه لیلی آسمان گیر        چون رایت عشق آن جهانگیر       
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  را مشخص كنيد.« مشبّه»يت زير  در ب   -11

 کزین پس نشینم به کنجی چو مور       که روزی نخوردند پیالن به زور 
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 ر عبارت زير، كدام واژه استعاره است. د  -12

 از این سد روان در دیدۀ شاه   زهر موجی هزاران نیش می رفت 
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 ت؟ مجاز از چيس واژة  مشخص شده، -13

 نا و خاک سپاری ، حاضر شدند ، در تشییع پیکر موال خرد و بزرگاهل قونیه از 
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 را مشخص كنيد .« حس آميزی » در عبارت زير آراية  -14

 « خاله ام قصه های شیرینی می گفت ولی مادرم خشک بود و کم سخن» 
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 بررسي نماييد .« تشبيه و استعاره »بيت زير را از نظر  -15

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند    یک قطره فرو چکید و نامش دل شد 
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 5/0 يک اثر ادبي از نويسندة كتاب بهارستان نام ببريد  ؟ -16

نمره  7قلمرو فکری    

 ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد. 

 5/0هیجان لکه می دویدم  . از فرط -18                 5/0رخت خود از باغ به راغی کشید   .-17

 5/0از سنگ دلی سوخته بیرون آرم   -20              5/0که سعیت بود در ترازوی خویش    -19

 5/0استادم به نشاط قلم در نهاد    – 22                       5/0خویشان همه در نیاز با او    -21

 5/0جوادخان بی باکانه شمشیر می کشید  -24       5/0ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت   -23
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 بيت زير بيانگر چه ديدگاهي است ؟  -25

 به ترتیبی نهاده وضع عالم     که نی یک موی باشد بیش و نی کم 
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 نگرش قاضي بست را در مورد مال دنيا با توجه به بيت زير توضيح دهيد   -26

 حساب خود اینجا کن آسوده دل شو      میفکن به روز جزا کار خود را 
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  در بيت زير نهاد جمله چه كسي است نام او را بنويسيد ؟ -27

 بدان شمشیر تیز عافیت سوز      در آن انبوه کار مرگ می کرد  
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 تاكيد شده است ؟ « انا هلل و انا اليه راجعون » در كدام بيت   -28

 الف( ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم     باز همان جا رویم منزل ما کبریاست  

 ب(کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست   چرا به دانة انسانت این گمان باشد  
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 با توجه به عبارت زير انسان سرشتي ................. دارد .  -29

 پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد  . 
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 5مقصود از قسمت های مشخص شده را بنويسيد  -30

 .به دنبال سر چنگیز می گشتدر دشت تاریک     دریای خونالف( در آن 

 .  قلم در نهادبه نشاط  مرد کافیب( این 
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 نمره  2حفظ شعر  

 حفظ شعر شفاهی پرسش خواهد شد 
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