
قلمرو زبانی

1  

مشخص شده را بنویسید.هاي  واژه معنی
كند. و غفلت هرگز درنیابد كه در كجا و در چه زمانی زیست می نسیانالف) از 

گذشت / با سر بی مو چو پشت طاس و طشت اي سر برهنه می جولقیب) 
اي. این ناكس شده زبونچرا پ) اي عیسی! 

آبنوست) زمین آهنین شد، سپهر، 
خویشتن / تاثیر اختران شما نیز بگذردمسعود  طالعث) اي مفتخر به 

، كريمي كرد.یلئیم) از بهر آنكه در مقابل ج

نمره 5/1

2  
هاي نادرست امالیی را مشخص كنيدو درست آن را بنویسید. از گروه كلمات زیر واژه

مت چشمه مستدست و حاذق ـ غنی و فقیر ـ مشیت باري تعاال ـ فتراك زین ـ دستار ترّار ـ ن یال و قارب ـ چیره«
»شده از غرور

نمره 1

3  
را بنویسید. ها د و درست آننها غلط امالیی دار كدام واژه از میان موارد زیر

نی باشد.قالف) هر كه داد از خویشتن بدهد از داور مست
ت آمد مشو با زجايدآزماي / حماور ب) خروشید كاي مرد رزم

1 نمره

4  

پاسخ دهید:با توجه به عبارت زیر به سواالت 
و عنب و نخلو ویرانی / جز تو، كسي نمانده است / كه در زندگی ما  سقوط! اي سرور آزادگان! / در زمانه مسرور«

»بكارد / جز تو كسي نمانده است؛ / مگر تو تاكستان
الف) كلمات مشخص شده به ترتیب چه نقش دستوري دارند؟

است؟از چه نوعی » عنب و تاكستان«ب) ارتباط معنایی 
بنویسید.» ویرانی«و يك واژه متضاد براي » سرور«پ) يك واژه مترادف براي 

ت) يك ضمیر پیوسته پیدا كنيد و بگویید هسته گروه است یا وابسته؟

2  نمره

نمره 5/0درآورد؟ ممالتوان به صورت  تغییراتی می را با» حجاب، كريم، مزاح، خدنگ«يك از كلمات  كدام  5

6  
يك مركب است؟ ساده و كدامكدام جمله 

الف) تا با خاك انس نگیري، راهی به مراتب قرب نداري
ب) كنون رود خلق است دریاي جوشان/ همه خوشه خشم شد خرمن من

1  نمره

قلمرو ادبی

7  
كنايات زیر را بنویسید.مفهوم 

باختند. يك رنگ می ها يك الف) ستاره
ب) كافتاب نعمتم شد زیر میغ

1  نمره

1 نمرهمشخص كنيد.» بر تیر جورتان ز تحمل سپر كنیم / تا سختی كمان شما نیز بگذرد«یه در بیت رادو آ  8

9  

مشخص كنيد: »يك جناس، يك تشبیه و يك مجاز«در ابیات زیر 
تهمتن برآشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده است جفت«

ه یكبارگیبارگی / به كشتن دهی سر ب كشانی بدو گفت: بی
»برسان كوسدلیري كجا نام او، اشكبوس / همی برخروشید 
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10  
در عبارت زیر یک جمله به »شیوه بالغی« و یک جمله به »شیوه عادي« پیدا کنید.

»ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. اعمال ما وابسته به ما است. اي زیباي عاشقانه زمین، شکوفایی گسترده 
تو دل انگیز است.«

نمره 5/0

60



بارمردیف

11  

شعر حفظی:
جاهاي خالی را پر كنيد.

  ..........................................الف) كه اینان ز آب و گل دیگرند / 
   .....................خویشتنم كردي بوي گل و  ا / بیه رفت به بستان می .....................ب) وقتی دل 
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قلمرو فكري

12  
مفهوم عبارت زیر را بنویسید.

»اي تو را جنوب نامیدم / اي انقالب زمین كه با انقالب آسمان برین / پیوند خورده«
نمره 5/0

نمره 5/0  به چه نكته اي تاكيد دارد؟ »كني ه میعظمت، در نگاه تو باشد، نه در آن چیزي كه بدان نگااي كاش «عبارت   13

14  
ره كرده است؟ااش »قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء ...و ال تحسبن الّذین «كدام بیت به مفهوم آیه 

امن منپرورد د الف) من آزاده از خاك آزادگانم / گل صبر می
دن منام آرمانم شهادت / تجلی هستی است، جان كن ب) من ایرانی

نمره 5/0

نمره 5/0دارد؟ آدمی را از چه كاري برحذر می» نماي جو فروش مباش گندم«مثل   15

16  

منظور از قسمت هاي مشخص شده در عبارت زیر چیست؟
الجرم سپر». يكي از خروسان ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی كه جهان تیره شد پیش آن نامدار«

بگریخت ليكن خروس غالب حركتي كرد نه مناسب درویشان بر حریف مغلوب رحم نیاورد و او راو از میدان بینداخت 
».پوالد كوبند آهنگران«كوفت چون  می

نمره 5/0

جبهه) حاضر است؛ بدر و حنین و عاشورا این همه تاریخ این«چرا نویسنده معتقد است كه   17 نمره 5/0  ؟»جاست. جا (

18  
خود حاضر است چه تاوانی بدهد؟» يكتاپرستی«طر شاعر در بیت زیر به خا

»جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من«
نمره 5/0

19  
چیست؟» گرگی شما«و » طبع چوپان گرگ«،»رمه«، »مصراع دوم«در بیت زیر مقصود از 

»طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ«
نمره 1

20  

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بازنویسی كنيد.
داد هر درویش را / تا بیابد نطق مرغ خویش را ها می الف) هدیه

تو كرد گب) مرا مادرم نام، مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك تر
و هیچ چاره ندانستیم.خواست  پ) مكاري از ما سی دینار مغربی می

ا سپرد / به خشم از جهان، روشنایی ببردت) سپهبد، عنان، اژدها ر
كند. ماند چاره به شیوه معلم خود می هرجا به كار صورتگري درمیث) معلم مرا خبر سازید كه شاگردت 

3/5 نمره
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