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1 
 نمره( 7الف( قلمرو زبانی )

 شده را بنویسید. های مشخّصمعنی واژه

 که و شه که و شهزاده کدام است دستور  الف( هشدار که صیّاد قضا می نشناسد

 و زاد ســفر دریـغ مــدار وظـیفهاز او   برد شــاعرب( مـکارم تو به آفاق مـی

 بـس کــریم و لـطیـف اخـالق اســت  است طاقج( شـاه ما در هـمه جهان 

 بـاز نــیایـنـد حـریفــان بــه هــوش  از ایـن ره زنـد پـردهد( مـطرب اگـر 

 

1 

 مانک انتخاب کنید. از توضیحات را از داخل کمعادل معنایی هریک 2

 الف( مسکوک نقره که در گذشته به عنوان پول رواج داشته است. )دینار/ درهم(

 (ت/ مکاشفتحق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال، عالم بر ضمیر اوست. )مراقبه بنده بهب( کمال توجّ

5/0 

 ت را از داخل کمانک انتخاب کنید.با توجّه به عبارات، امالی درس 3

 جا مقام )ثواب/ صواب( نباشد.الف( اگر چنین است ما را این

 منصوب( شود. /سوباشارت ناصحان کاری کند به جهالت )منب( هر که بی

5/0 

 ست آن را بنویسید.و شکل در از ابیات زیر یک غلط امالیی بیابیددر هریک 4

 صـد بـیـم خـزانـش بـهر بـهار اســت  الف( ای دل، فـلک صـفـله کـج مـدار اسـت

 سینۀ کیست که گنجینۀ اسرار تو نیست؟  ب( گرچه در ظرف صدف بحر نگردد مسطور

5/0 

 ها را بنویسید.د و شکل درست آنات زیر دو غلط امالیی بیابیدر گروه کلم 5

القصوی ـ نمط و طریقه ـ ضماد و مرحم ـ اتراق و توقّف ـ آلود ـ شرزه و غضبناک ـ غایتارغند و قهر»

 « ه و ارمغان ـ انابت و پشیمانیهاضمه ـ سموم سوزان ـ تهفسوء

5/0 

 نید.حذف را مشخّص کشده و نوع فاز ابیات زیر بخش حذدر هریک 6

 بارانگاهت، صـبح سـتارهلـبخند گاه  الف( آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل

 گونۀ زردش دلیل نالۀ زارش گواست  ب( دعوی عشّاق را شرع نخواهد بیان

1 

 را بیابید و بنویسید.های وصفی و اضافی در بیت زیر ترکیب 7

 ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم من  حقیقت چاره دارددرد هرکس را که بینی در

1 

 ساخته شده است؟« مسند + فعل ول +نهاد + مفع»های زیر مطابق الگوی کدام یک از جمله 8

 ب( عشق، همه خود آتش است.    الف( پروانه، همه جهان آتش بیند. 

25/0 
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 بنويسيد. شده را در مصراع زيرنقش دستوری كلمات مشخّص 9

 «جا شویم، آنسرایرا  والیگفت: نزدیک است »

5/0 

 ها را بنويسيد. ا بيابيد و نوع آنهای وابسته راز عبارات زير، وابستهدر هريک 10

 ها را هنوز زیر دندان دارم.الف( مزۀ آن شیرینی

 شود چغندرکاری کرد.جا میتوان چند حلقه چاه زد و آنجا میب( همه چشم در زمین که این

1 

 نقش ضمير پيوسته را در بيت زير بنويسيد.  11

 «بنـدبنهـفته به ابر چـهر دل  روی تتا چــشم بشر نبیند»

25/0 

 

12 

 

 نمره( 5ب( قلمرو ادبی )

 ابيات زير را كامل كنيد. 

 باید که خاک درگه اهل هنر شوی  الف( ..........................................................

 .....................................................  ای جویبار جاری، زین سایه برگ مگریزب( 

 

1 

 هم ريختۀ زير را سامان دهيد.  بيت به 13

 «بحر، شوی، مبر، آب، کز، دم، هفت، موی، شو، بحر، تر، غریق، به، خدا، گمان، یک، یک»

5/0 

 ا بنويسيد. از آثار زير رنام پديدآورندگان هريک 14

 ب( تمهیدات:      الف( از پاریز تا پاریس:

5/0 

از ابيات زير بيابيد را در هريک« نما، جناس همسان، اسلوب معادلهحسن تعليل، متناقض»های آرايه 15

 به يک بيت است( )هر آرايه مربوط 

 مر زبان را مشتری جز گوش نـیست  هـوش نیستالف( محرم این هوش جز بی

 همچو نی دمـساز و مـشتاقی که دید  و نـی زهـریّ و تریاقـی که دیـدب( همـچ

 اش نام نهادندکی بود؟ کجا بود؟ کی  اش نـام نهـادندج( کاووس کـیانـی که کـی

 اش نـام نهـادندمـرداد مـه و گاه دی  سردی ما بـود کـه گاهـیگـرمی و دمد( دل

1 

 نويسيد.ت زير را بهای مشترک در عباراآرايه 16

 الف( هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده. هنرمند قدر بیند و بر صدر نشیند.

 ه.دریغش همه جا کشیدرسیده و خوان نعمت بی حسابش همه راب( باران رحمت بی

5/0 

 بيابيد و بنويسيد.  دو آرايۀ بارز را در بيت زير 17

 همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی  همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

5/0 

 هستند؟  ، نماد چه مفاهيميشده در بيت زيرهای مشخصواژه 18

 «کان سـوخته را جـان شد و آواز نیامد ای مرغ سـحر! عـشق ز پـروانه بیاموز»

5/0 

ها د و مفاهيم آنها را بيابياستعاره« كافور بر آن ضماد كردندتا درد و ورم فـرو نـشيند       »در بيت  19

 را بنويسيد. 

5/0 
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 نمره( 8ج( قلمرو فکری )

 نمره( 5/0)هر مورد  نویسید.باز موارد زیر را به نثر روان معنی و مفهوم هریک

 ن مست کرد که دامنم از دست برفت.الف( بوی گلم چنا

 .را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده ب( اطفال شاخ

 اب. یـعـشق مـیشـناس و مـمات بیج( حـیـات از عـشق می

 ا مسلّم شود که ترک خود بکند. د( در عشق قدم نهادن کسی ر

 زد یه( یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چـشم مـ

 د هــای مــــا دریـــهــایــش پـردههپـــرد  و( نــی حـریف هــر کـه از یـاری بــریـد

 تقلـم نـداشـهــر ملّتـی که مردم صــاحب  ز( در دفــتر زمـانه فـتــد نـامش از قـلــم

 ی بیار، اینجا کسی هشیار نیستگفت: هشیار  ح( گفت: باید حد زند هشیار مردم مست را

 

4 

 «شا کنیدت، تماا که در این تلقّی و تعبیر پنهان اسکلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی ر»در عبارت  21

 بر چه مفهومی تأکید شده است؟ 

5/0 

 از ابیات زیر را بنویسید.ریکمفهوم کلّی ه 22

 گفت: جُرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  رویالف( گفت: مستی زان سبب افتان و خیزان می

 کان را کـه خـبر شـد، خبـری بــاز نیـامــد            ـدخــبـرانـنب( ایــن مــدّعــیان در طلبـش بــی

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است  ای کاو نـشود غـرقه به خــون بهر وطنج( جامـه

5/1 

 م مشترک ابیات زیر را بنویسید.مفهو 23

 بـاز جـوید روزگار وصـل خـویـش  الف( هر کس کاو دور ماند از اصل خویش 

 ندانمت در این دامگه چه افتاده است  زنند صـفیرـو را از کنـگرۀ عـرش میب( ت

5/0 

 یست و یادآور کدام مَثَل است؟ مفهوم عبارت زیر چ 24

 .«ها پناه ببرداز بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومتِ سرهنگ»

5/0 

 چیست؟ « بدحاالن» و« خوشحاالن»در بیت زیر منظور از  25

 «جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم  مـن بـه هــر جـمعـیّتی نـاالن شــدم»

5/0 

 صفات پروردگار اشاره شده است؟ در عبارت زیر به کدام  26

 «پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد»

5/0 

  

 

 «تندرست و کامروا باشید»

 

 


