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 نمره )پاسخ نامه دارد(   سؤاالت ردیف

١

 )نمره  6(ی و مفهوم شعر و نثر معن  الف
 .ساده و روان بنویسیدابیات و عبارات زیر را به نثرمعنی 

25/0 .اسالم نوروز را جالي بیشتر داد -1
 25/0  .قلم در نهاداین مرد بزرگ،   -2
 25/0» یـی، دهانم دوختـاي موس« :گفت-3
 25/0ار خـویشـزده از کــتغرام ماند  -4
 5/0.آمـد و حبه بینداخت صیـّّّاد پیش  -5
 5/0  ز کـرد  ابازگشـت و دفتـر خـود ب - 6
 5/0 .زمین برگرفت ۀخاك از روي جمل ۀعزرائیل یک قبض  - 7
 75/0.بگردانیدامیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه  -8
 75/0.گرفته و اطفالِ شاخ را کاله شکوفه برسر نهادهورق در بر درختان را قبايِ سبزِ -9

 1یـار بـــی پـــرده از در و دیـــوار          در تجلّــی اســت یـا اولــی االبصـار -10
 1 شود یا همه آوازه شودخاك سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد یا همگی رنگ  -11

 )نمره 2(واژگان  ب
.معنی واژگان مشخّص شده را با توجه به ابیات و عبارات زیر  بنویسید

 25/0آیـد بـه گوشــم رحیــلاز هـر کــران بانـگ  -12
 25/0  .شداش یک سوراخ دیده میشقیقه در ناحیۀ -13
 25/0  .گذارهحضرت گردن نمی اعلی مطاعبه امرِ  -14
 25/0  تقــدیــم تـو بــاد ـزارهـَسـرسبـزتـرین بهـار تقدیـم تـو بـاد           آواي خــوش  -15
 25/0  ت  ـدریـاس تَـکاي انـدر بینـم اگـر ذرهیـتیـز            م بـر اوج چـو پـرواز کنـم، از نظـرِ -16
 25/0  .کشیـدنــدمی  قیــه بـادهــــاي تنـــد گـاهــی - 17
 25/0  .نهادندکُرَندها و  هاکَهرباز زین و برگ را بر گُردة - 18
 25/0  .خیزندشکوهش را به ستیز برمی کژخیمهاي خسوف -19

 )نمره 3(خودآزمایی  پ
  دارد ؟ یوندپفرهنگی عصر ما  لۀمقو با کدام» کشید وز قلم او رقمی می  /کشید  بر قدم او قدمی می« بیت  -20
» افتدهاشان پیش پایشان میبرند، سایهآنان که فانوسشان را بر پشت می« :در این بخش از شعر خود »تاگور« -21

  چه کسانی را در نظر دارد ؟ 
  چیست؟ »گَه بر او آبکه امیدت زنَـد گَه/نسوزد جان من یک باره درتاب« بیت دوممصراع منظور شاعر از  - 22
چیست؟ با توجه به عبارت زیر هدف بیهقی از آوردن حکایت هاي مناسب در خالل تاریخ -23
مردي کتاب خوانده چون بیهقی، با قدرتی که در نویسندگی دارد، دریافته است که آوردن حکایات در خالل تاریخ ، « 

هاي او سبب خواهد شد تا خفتگان یابینیست و نکتهبه عالوه ، این کار عبث . نشاط و رغبت خوانندگان را خواهد افزود
  ».بیدار شوند

5/0 
5/0 

5/0 
5/0 

یابی به چه چیزي را شرط دست» عشق را کیمیاي جان بینی /  عشق جان گدازي اگر به آتش« در بیت شاعر  - 24
  داند ؟کیمیاي عشق می

5/0 

 » دوم ۀسؤاالت در صفح ۀادام« 
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٢ 
  

  است؛ زیبایی آن در چیست؟» ها و فلکدستهگل« داستان عبارت زیر آغاز -25  
کدام کاري به کار ما هیچ. زدآدم می بدجوري هوس باال رفتن را به کلّۀ هاي  مسجددستهبدیش این بود که گل« 
  ». دانم چرا مدام توي چشممان بودندها نداشتیم اما نمیدستهگل

5/0  

    )نمره 4( درك مطلب  ت
در کدام گزینه »ها کی رواست آفتابی را چنین/رق و پاتابه الیق مر تو راست چا« با توجه به بیت» آفتاب«مقصود از  -26  

  آمده است ؟
  عارفان)  تموالنا                     )  پخداوند                       ) ب )                    ع(حضرت موسی ) الف 
  در شعر زیر نماد چیست ؟» گل« - 27

 ».چشم به راه پاسخ است /  فرستدهایی که برایمان میبلکه براي گل/ و نه براي زمین / نه براي خورشید/ خدا «
  در عبارت زیر ، بیانگر چیست؟» توان برد به آب چشمه دست نمی« ۀ جمل - 28
  » .بریم ماست را با چاقو می. توان بردبه آب چشمه دست نمی. برف کوه هنوز آب نشده است...« 

می دید او در . دید که این هفته با هفتۀ پیش فرق دارد خدیجه می« با توجه به عبارت  ».دربند خود نیست« جملۀ - 29
  به چه معناست؟» .بند خودش نیست

  بیت زیر چیست ؟   مصراع  دوممقصود از   -30
  »زیرِ پرِ ماست امروز همه رويِ جهان :        بر راستیِ بال نظر کرد و چنین گفت « 

  بیانگر چیست؟» .پهلوي اهل من بمیرم وتو بمیري نیست « عبارت  -31
  کنایه از چیست؟»خویش دارند  پا در رکاب راهوارِ« مصراع  -32
  .در بیت زیر بنویسید مشخّص شده را  هاي منظور از ترکیب -33

  »دیده  دیرینهشوکت ،  روزن شبمردي صفاي صحبت آیینه دیده           از « 
  چیست؟        » اي طاقِ نُهم رواق باال         بشکسته ز گوشۀ کالهت « مقصود شاعر از بیت  -34
کرد و بدان یک چشم، اعورانه بدو تا ابلیس پرتلبیس یک باري گرد او طواف می«با توجه به عبارت چرا نویسنده  -35

  داند؟می » اعور «ابلیس را » .نگریستدرمی

  

25/0  
  
  

25/0  
  
25/0  

  
  

  
  

25/0  
  

5/0  
  

5/0  
5/0  
5/0  

  
5/0  
5/0  

  )نمره 3(هاي ادبیدانش  ث
  

  ؟  نیست »شکسپیر« هاي کدام گزینه مضمون غزلواره - 36  
  مسائل اخالقی)  تستایش جوانی             )  پمسائل اجتماعی            ) عشق               ب ) الف 
  کدام یک از جمله هاي زیر درست است ؟  - 37

  .اي از نثر مسجع و فنّـی نیست نمونه ،انصاري ...مناجـات هاي خواجه عبدا) الف 
  .اسـت ) سـاده ( مرســل » تاریــخ بلعمـی « نثــرکتاب ) ب 
  پردازند؟آثار میهاي ادبیها و زیباییبه بررسی آرایه در کدام نوع نقد ،منتقدان - 38
  .را بنویسید » عزاداران بیل« کتاب  نام نویسندة -39
  .مشخّص کنید در عبارت زیر را » دید ۀزاوی « -40
    »ناقال از کجا آوردیش؟: ازش پرسیدم« 
  شعر زیر در چه قالبی سروده شده است؟  -41

  »  .اندد، ایستادهنبه جاي آنکه بنشین/ ها در آن آیهو  /جهان، قرآن مصور است «  

25/0  
  
25/0  

  
  

25/0  
25/0  
25/0  

  
25/0  

  » ومسادامۀ سؤاالت در صفحۀ «   
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٣ 
  

  هاي زیر، بیان شده است؟برخی اصطالحات عرفانی در کدام یک از کتاب - 42  
  مرصاد العباد           ) کلیله و دمنه                         ب) الف 

  در کدام یک از ابیات زیر ، وجود دارد ؟ ) پارادوکس ( نما متناقضۀ آرای -43
  تپی اي دل من               یــادت نــرود اجــازه از عشـق بـگیــرر نفسـی که میـدر ه) الف 

  تر اسـتآهنگاش خوششکسته ،این ساز    ق           ـنواي مـا را اي عشبشکـن دل بـی) ب 
  آن لحظــه هــزار بـار تقـدیـم تـو بــاد      اي است روییدن عشق         گفتند که لحظه)  پ
  تر از یـک نیــاز روحـانیغمـش  اصیــل      تا هستم          جانم، همیشه است بهنشسته)  ت

  . در بیت زیر بیابید و نوع آن را مشخّص کنید را » جناس « ۀ آرای -44
  »  ار ـشود فـدر دهان خـاناي هـار ؟         پنبـت و چه کفر است و فُشـاین چه ژاژ اس« 

  .بنویسید را ويیک اثر  شرح زیر معرّف کدام شخصیت ادبی است ؟ -45
هاي کودکی و نوجوانی خود و فراز و فرود تاریخ نویسندة معاصر از عشایر فارس و شیفتۀ ایل قشقایی است ؛ دوره «

  ».معاصر ایل قشقایی را در قالب داستانی به نگارش درآورده است 

25/0  
  
25/0  

  
  
  
  

  

5/0  
  

5/0  

  )نمره 2(حفظ شعر  ج
  

  کدام گزینه براي بیت زیر مناسب است ؟ -46  
  »چیست کـه در بغـداد است  ........ گـریـد           ورنـه ایـن شطِّ خـاك بغـداد به مـرگ خلفـا مـی« 

   جهان)  ت                               روان  )  پ                         مکان) ب                          زمان) الف 
  است؟  ، مصراع دوم بیت داده شدهکدام گزینه - 47

   » ..........................................................دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم          «
  اب ظلمانی   ـایم زین حجــتا دمی برآس) الف

  ل کی بود پشیمانی؟ار عشق اي دــدر قم) ب 
  انی            ــر پریشـانی برســه پریشــاین هم)پ
  سـاقـیا بده جـامی زان شـراب روحانی) ت

  . ها را مرتّب کنید؛ آن یر،مصراعی از یک بیت استزواژگان به هم ریختۀ  - 48
  »گر ، مبند ، دل ، دهر ، این ، در، پیرزن عشوه« 

  . در جاهاي خالی بگذاریدرا واژگان مناسب  - 49
  م زیـن حجـاب ظلمـانیـایـا دمـی بـرآســت             ........   ...........شرابساقیـا بـده جامـی زان ) الف
  است ......... .........بی موقع و  کـه اسـاسـش همـه       اط       ـس مـزن بر درِ این کهنه ربـاُنـ ـۀخیمـ) ب 
  ـر مانـدي چـون شـام روزه داران جـانم بـه طـاقـت آمـد               از بـس که دی............... اي صبـحِ )پ
  دادنـد ................ مـن اگر کامـروا گشتم وخوشـدل چه عجب               مستـحـق بــودم واینـها بـه ) ت
  

25/0  

  
  

25/0  
  
  

  
  
  

5/0  
  
1  

  20  جمع نمره                                               »باران  بـاد تان  شکوفـهبـاغ  اندیشـه«                                                  
  

 

 

 

 

 




