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  25/0  .نامیده می شود ...............................................  داشته باشد  ردیفکه  شعري  1

  25/0  .را  بنویسید» آسایش«عالمت هجاي پایانی واژه ي   2

  25/0  .   هم می نامند ......................فارسیدو بیتی را در   3

  25/0  .به اوج رساندند..........................................غزل عارفانه را موالنا جالل الدین و غزل عاشقانه را   4

  » بلم، آرام چون قویی سبکبار       به نرمی بر سر کارون همی رفت «در بیت   5
  کدام واژه است؟» مشّبه به« )الف

  .را بنویسید» وجه شبه « ) ب 

5/0  

  .را بیابید و نوع آن را مشخّص کنید» تشبیه بلیغ«در بیت زیر   6

 » گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما    در این سیالب غم، دسته گلی شاداب را ماند «
5/0  

  »بخت آن نکند با من، کان شاخ صنوبر را      بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم « با توجه به بیت   7

  .        استعاره را بیابید) الف

  .   نوع آن را مشخّص کنید) ب

  .         مفهوم آن را بنویسید) پ 

75/0  

8  

  
  

  است؟» مکنیه  «و کدام یک » مصرّحه « هاي زیرهاي به کار رفته در نمونههکدام یک از استعار

     چون خلق در آیند به بازار حقیقت                   ترسم نفروشند متاعی که خریدند                                                ) الف

  اي ابر بهمنی نه به چشم من اندري                    تن زن زمانکی و بیا ساي وکم گري        ) ب

5/0  

  
  

  .بنویسیدآن رانوع  و بیت زیر مشخّص کنیددر مکنیه را  ةاستعار  9

  »پیشانی عفو تو را پر چین نسازد جرم ما           آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثالها « 

5/0  

  
  

  در بیت زیر،کدام واژه در معناي مجازي به کار رفته است؟  10

 » تا نباشد در پس دیوار گوش      پیش دیوار آن چه گویی ، هوش دار               «

25/0  

    »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم  «  
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  » به یغما چه حاجت است  ماست   چون رخت از آنِ توست، خونمحتاج قصه نیست گرت قصد « دربیت  11

 ..عالقۀ آن را بنویسید) ب                          واژة مشخّص شده مجاز از چیست؟) الف

5/0  

  . مفهوم کنایی قسمت مشخّص شده در بیت زیر را بنویسید  12

 » میان خطر، جايِ بودن، ندیدچو نامردم، آواز مردم شنید        « 

5/0  

  » خیزید و خز آرید که هنگام خزان است           باد خنک از جانب خوارزم وزان است« در بیت   13

 وجود آورده است؟ه چه آرایه اي را بتکرار این  ) ب                       ر شده است؟ابیش از بقیه تکر صامتکدام ) الف

5/0  

  بیات زیر کدام واژه آرایۀ تکرار را ایجاد کرده است؟در هر یک از ا  14

  گشتند نا امیـد همه جانـور زجـان             بـا جـان کـوهسار چـو پـیـوست جـان برف   )الف

  ت     ـخـر ارواح ریـــف بـطـزاران لـــاو هـک    ـخت       ریـد گـایـق بـطف حـدر پناه ل) ب

5/0  

  . هر سجع را بنویسید» نوع «ها را بیابید و »سجع«در عبارات زیر   15

  .  هر چه نپاید دلبستگی را نشاید) الف

 .آتش را بر وي سرد گردانید -تعالی -ابراهیم چون به میان آتش بیارامید ،ملک) ب

5/1  

  ؟به کار رفته استترصیع آرایۀ   و در کدام موازنهآرایۀ یک از نمونه هاي زیربا ذکر دلیل نشان دهید در کدام   16

  » در دام تو محبوسم، در دست تو مغلوبم        وز ذوق تو مدهوشم، در وصف تو حیرانم«) الف
  »بـــنـگـریـم و حــال رامـا بــرون را نـنـگـریـم و قــــال را        مــا درون را « ) ب

5/1  

  
  

17  

  
  
  
  

  .در هر یک از ابیات زیر جناس ها را بیابید و نوع هریک را مشخّص کنید

  خداوندي که در ذاتش علل نیست                جهان داري که در مـلکش خلل نیست)الف

  آمــد بـه زیــننـهاد آن بـن نیـزه  را بـر زمیـن                 زخـاك سیـاه انـدر ) ب

  خـرامـان بشـد ســوي آب روان                چنان چـون شـده بــاز جـویـد روان) پ

 پســر را نشـانـدنـد پیــران ده                 کـه مهـرت بـر او نیست،مهـرش بـده) ت 

2  

   »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم                                                                      «  
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  .با توجه به بیت زیر  به سواالت پاسخ دهید  18

  »من که باشم در آن حرم که صبا    پرده دار حریم حرمت  اوست ؟« 

  درعلم بدیع ، استفاده از واژگان هم ریشه را چه می نامند؟                   ) ب  کلمات هم ریشه در بیت باال کدامند؟ ) الف

 .صامت هاي مشترك آن را بنویسید) پ

1  

 )ذکر دو مورد کافی است(. آرایۀ مراعات نظیر را مشخّص کنیددر بیت زیر،  19

 »ابر وباد ومه و خورشید وفلک در کارند                     تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري « 

5/0  

  چه آرایه اي را پدید می آورد؟ دکاربر این .بنویسید بیت زیر  خود را دربارة دانستۀ تاریخی   20

  »           جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او     آن نور روي موسی عمرانم آرزوست « 

75/0  

  .آرایۀ تضمین شده را تعیین کنیدزیر، شعرهايدر   21

  »بالین ، تنها مرا رها کنرو سر بنه به « / ور مرد خواب و خفتی/ بیداري زمان را با من بخوان به فریاد ) الف
 »کاد الفقرُ اَن یکونُ کُفراً«  : درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد) ب 

1  

  .آرایۀ تضاد را بیابید زیرت عباردر    22

 »                 شادي ندارد آن که ندارد به دل غمی                آن را که نیست عالم غم، نیست عالمی« 

5/0  

23  

  
  

  .در بیت زیر،آرایه تناقض را بیابید و دلیل خود را توضیح دهید

  »کی شود این روان من ساکن             این چنین ساکن روان که منم « 

75/0  

  »بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم       شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد « : در بیت  24

  .آرایه حس آمیزي را بیابید ) الف

 ي ادبی شده است؟آرایه این ها، سبب ایجاد حسکدام آمیختن ) ب

75/0  

  »خانه زندان است و تنهایی ضالل             هر که چون سعدي گلستانیش نیست  «در بیت   25
  در کدام واژه آرایۀ ایهام به کار رفته است؟) الف

 .معانی مختلف آن را بنویسید) ب

75/0  

   »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم   «                                                          
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  »حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است/ ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم سالی است« با توجه به بیت  26

  در کدام واژه ایهام تناسب به کار رفته است؟ )الف

 تناسب برقرار کرده است؟ همورد نظر با کدام کلم ةواژ) ب

75/0  

  .)یک مورد اضافی است» ب« در گروه : توجه( به کار رفته است؟» ب« کدام آرایۀ ادبی گروه » الف« در هر یک از ابیات گروه    27

  
 

  بگروه    لفا  گروه

  شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است    بیستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت    )1

  اران  ـزد روز وداع یـه خیـالـگ نـز سنـون ابر در بهاران        کـم چـگریـا بـذار تـگـب )2

  واز یا بگردانـامی، بنـن و جـزیـنگی حـچ     ان، در عین انتظارم ـشم مستـور چـاي ن )3

  تضمین
  اغراق

   لف ونشر
  تلمیح

   

75/0  

  

  

  

  

  

  

  » غالم آن لــب ضحـاك وچشم فتّانـم           که کید وسحر به ضحاك وسامري آموخت « بیتدر  28

.                                                                                                                   نوع لف و نشر به کار رفته را بنویسید) الف
  .را بیابیدلفّ دوم  )ب

5/0  

  من موي خویش را نه از آن می کنم سیاه       تا باز  نو جوان شوم و نو کنم گناه «   تابیا با توجه به  29

  » چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند          من موي از مصیبت پیري کنم سیاه                           

  ؟بیان می کند » سیاه کردن مو «براي را یدلیل چهشاعر ،تابیابا توجه به  )الف

 این هنر شاعرانه، سبب پیدایش کدام آرایۀ ادبی شده است؟) ب

75/0  

  می داند؟ در چه را»  بارش باران« دلیل  شاعر  در بیت زیر،  30

  » باران همه بر جاي عرق می چکد از ابر    پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد «

 

25/0  

  20 جمع نمرات                                                     »پیروز و سربلند باشید «                                                                   

 

 

 

 

 

 




