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  نمره    سؤاالت  ردیف
  

١ 
  

  )نمره7(قلمرو زبانی  )الف

  .ص شده را بنویسیدهاي مشخّمعنی واژه  1
  .م مرد و زن نالیده اندنفیردر ) ب                                        .حیات است ممدهر نفسی که فرو می رود )الف

  شگرفید این ره را شیرمردي با)د               .گرداند شعر خود می ۀصحیفهمواره عشق قدیم را موضوع ) ج
  

1  

  .بنویسید یک مترادف و یک متضاد »حزین«واژة براي   2
  

5/0  

3  درست را انتخاب کنید واژة ،ه به معنیبا توج.  
  )قضا –غذا (. هد افتادرا قرعه به نام هد........  ،براي انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند) الف

  )صورت –سورت (کرد  ماي دي بیدادها میرس / ...........شب نیز  آن گفتم داشتم می )ب
  

5/0  

  .را بنویسید هریکدرست  .استنادرست  ،واژه چهارامالي زیر هاي عبارتدر   4
  سیاوش چنین گفت کاي شهریار          که دوزخ مرا زین سخن گشت خار)الف

  .خته امحتوي از خانه بیرون اندادوز خود را به انظمام مایهاي نو دیروز یک دست از لباس )ب
  .دل پژمرد درد و بی در صموم سرد این عقل بیهاي رنگین شعر و خیال و الهام،  آن باغ پر از گل)ج
  .ها پناه بردند دموکراسی قرن بیستم، به مار قاشیۀ حکومت سرهنگ ارةرب جرّاز بیم عق)د

  

1  

  متفاوت است؟ها  سایر گزینهبا گزینه در کدام » ان «نشانۀ کاربرد   5
  بهاران   ) د                       خاوران     ) ج                     سحرگاهان        )ب                     ادان      بامد) الف

  

25/0  

  .پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیر با توجه به بیت  6
  »مار نیست؟خ والی از کجا در خانۀ «:گفت                »جا شویم آن نزدیک است والی را سراي،«: گفت
  ؟کدام فعل اسنادي است ،ه به معنابا توج )ب                        چیست؟             » را«کارکرد ) الف

  

  
5/0  

  .کنید صمشخّساز  پایه یک پیوند همساز و  وابسته پیوندیک  در نوشتۀ زیر،  7
  ».کشد حیاتی نفس نمی دیگر در آن ذي وت اسداده قرار دنیاي خلقت خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحد می«

  

5/0  

  .کنید و بنویسید یب هاي اضافی را پیداترکدر بیت زیر،   8
  »زین بی خردان سفله بستان        داد دلِ مردم ِ خردمند«                

  

5/0  

  .؟ نوع حذف را بنویسیدحذف شده است ، کدام واژهزیر نمونه هايیک از هر در  9
  ؟رف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتنچه ح) الف

  گر آتش دل نهفته داري              سوزد جانت، به جانت سوگند )ب
  

1  

  .ص شده را بنویسیدواژه هاي مشخّ دستوري  شنق  10
  .می گرداندپاك و جان را  دل ،عشق حقیقی )الف

  نه روشن روان دل، نگردد مرا از هردوان           یمنسرانجام گفت ا )ب
  بنـد   چهـر دل، روي          بنهفتـه به ابرت تا چشـم بشـر نبینـد) ج
  

75/0  

  دوم ادامۀ سواالت در صفحۀ
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٢ 
  

                                 .جدول را کامل کنیدي اسمی زیر، ها گروهبا توجه به   11

    ترین شاگرد حوزة ادبیات هبرجست)لفا

                                                                                                                       قلب آن کویر       ) ب

صفت الیه مضاف  مضاف الیه الیه مضاف  
    

5/0  

  )نمره 5(قلمرو ادبی )ب

  . را بنویسیدص شده هاي مشخّ کنایه هوم هریک ازمف  12
  .اجیرده حلّچند مخواهم امروز نشان بدهی که  می )الف

  روزش دیر شدروزي است،  هرکه بی )ب 

5/0  

  .شده را بنویسیدهاي مشخّص نمادین واژه هوممف  13
  ؟چشمان تار من و تو دید درد         غیر ازشب آیا چه می در کوچه هاي غم و ،برزخ سردجا در آن  آن )الف

  دــکن یــکایت مــا حـــی هــدایــاز جـــد          کن یــکایت مــون شـچنی  و اینــبشن )ب

5/0  

14  ه به ابیات با توج»ماننددیو ین مردم نحسِو ــوران        م ستتا وارهی از د،   
  ،»ر سعد کرده پیوندـبا اخت با شیر سپهر بسته پیمان                                    

  ؟آورد به یاد میآرایه را  کدام، خلق ی دوبیتوم کلّمفه) ب       از چیست؟       سپهر استعاره شیر) الف

5/0  

  .آرایۀ مشترك ابیات زیر را بنویسید  15
  ام پریشانی بپرسآید به کار زلف در آشفتگــی                 آشنایان را در ای شانه می *
  زبان را مشتري جز گوش نیستمر       وش نیست           ـهوش جز بیـرم این هـمح*

25/0  

  .ص کنیددر تشبیه به کار رفته در سرودة زیر، مشبه و مشبه به را مشخّ  16
  »گم نمی شد از لبش لبخند –چون کلید گنج مروارید –آن که هرگز /خش بی مانندآن خداوند و سوار ر«

5/0  

  .ویسید، کدام واژه کاربرد مجازي دارد؟ مفهوم آن را بندر بیت زیر  17
  »گریان شدند شخندانْبرآن چهر            سراسر همه دشت بریان شدند       «                         

  

5/0  

18  ص شده، آرایۀ استعاره وجود دارد؟ه به نوشتۀ زیر، در کدام یک از ترکیب هاي مشخّبا توج  
  ».شکفتند هاي الماس گلش از راه رسید و تأللؤ پرشکوهنیز ماه با  آن شب«

25/0  
  

  

19  کتاب کامل کنید» شعرخوانی«هاي ه به بخشابیات زیر را با توج. 

 .........................................................................                              ت پیوند صبح و ساحلــنگاه آیینــۀ) الف

  .........................................................................                             ـروجــه خــدا اگر شـودت منظــر نظ )ب
  .........................................................................             از نیست که در محضر آورند              ــاهد نیــش) ج
                  ..........................................................................                           !میهن اي میهن ،تو در تار و پودم تنیده یاد )د

 
 
 
2  

  )نمره8(قلمرو فکري )ج
شاعر به چه ، »تن و کم از کفن است ننگر آن جامه که دبه خون بهر وطن       بِ هجامه اي کاو نشود غرق«در بیت   20

  دارد؟ مضمونی تاکید
5/0  

  سوم ادامۀ سواالت در صفحۀ
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  نمره    سؤاالت  ردیف
  

٣ 
  

  .دو بیت زیر را بنویسیدمفهوم مشترك   21
  خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود           اقی      ــراستی خاتم فیروزة بواسح*
  ؟ادندـاش نام نها بود؟ کیــود؟ کجکی ب           اش نام نهادند      کیانی که کی کاووس*

5/0  

22  چیست؟ »شمشیر آخته«منظور از  ،»تو براي دستان من شمشیري است آخته بخند؛ زیرا خندة«  سرودةه به با توج  
  

5/0  

  .)نام وادي را بنویسید( ار است؟عطّ  آور کدام یک از هفت وادي در سرودةیاد ،هریک از ابیات زیر  23
  مردانه اي است ،هر که فانی شد زخود      یافت کز خود شد فنا      وصلت آن کس  )الف

  ر از یک گریبان برکنندــه ســـد             جملـکننـابان درا چون زین بیـروي ه) ب 

5/0  

24  و » سرسـپید مادر«از، منظـور شـاعر   »بخـت فرزنـد   سـیاه  ایـن پنـد  / اي مـادر سرسـپید بشـنو   «ه به بیت با توج  
  چیست؟» بخت سیاه فرزند«

5/0  

25  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،رت زیره به عبابا توج.  
 »عشق خاص .، آن را عشق خوانندت چون به غایت رسدمحب تر از محباز معرفت است تر ت خاصت است و محب.  
   نردبان نسازد ۀت دوپایبه عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محب.«  

  ت چه نام دارد؟نهایت محب )داند؟          ب به عالم عشق را چه مییابی  سهروردي شرط دست) الف

5/0  

26  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیریت ه به ببا توج.  
  »همی خاك نعلش برآمد به ماه           اي برنشسته سیاه        یکی تازي«                  

  .دوم را بنویسیدمفهوم مصراع )ب                    سیاه چیست؟             منظور از تازيِ)الف

5/0  

  شمارد؟ اودانی برمیهایی را براي عشق ج شکسپیر در بند زیر چه ویژگی  27
  »/دارد به گرد و غبار و جراحات پیري هیو نه توج/این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند « 

5/0  

  .به نثر روان بنویسیدمعنی و مفهوم هریک از موارد زیر را 

  5/0  خنده ات را نه/ ، اماهوا را از من بگیر /خواهی اگر مینان را از من بگیر   28

  75/0  قلم نداشت هر ملّتی که مردم صاحب            ر زمانه فتد نامش از قلم        ـــدر دفت  29

  5/0  دــگزن ایدــاهان نیـگن کــه بر بی             ن است سوگند چرخ بلند        ـــچنی  30

  5/0  .آن که او را شناسد، دوري او را تحمل نتواندکرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید  31

  5/0  .شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوي غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود  32

  25/1   .منکَر نبرد ي به خطايِروز و وظیفۀ فاحش ندرد بندگان به گناه ناموسِپردة  33

  20 جمع نمرات                                                                          »موفق باشید«                                                      
    

  
    

  

 

 

 

 

 




