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معنی واژه، امال و دستور) نمره7(قلمرو زبانی ) الف
.هاي مشخّص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه1

.گشوده بوددهکده،کتاب رامعمریکی از مردان )بمرغ گرفتار قفس هم چو من استمسلک)الف
.سرماي دي بیدادها می کردسورت) دگذرانی؟میبطالتاي و عمر را در در ایل ماندهچرا )ج

1

.معادل درست هر یک از واژه هاي زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید2
)تفرید، تجرید. (تحقّق بنده است به حق؛ به طوري که حق، عین قواي بنده باشد) الف
)ابهت، حیثیت. (باعث سربلندي و خوش نامی شخص می شودارزش و اعتبار اجتماعی که ) ب

5/0

.امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید3
. ما عرَفناك حقّ معرِفَتک: که)منصوب، منسوب(واصفان حلیۀ جمالش به تحیر ) الف
.کردممیتعقیبتاریکیمیاندرراشما)شبحشبه، ()ب

5/0

.امالیی دیده می شود؛ آن ها را بیابید و درست هر یک را بنویسیدییک نادرست،موارد زیردر هریک از 4
.استشدهدوختهمدیترانهآبیطیلسانبررنگارنگهايلهوسمثل) الف
.زدمقدمحیاطدور،درونیلیانقتسکینواحوالآمدنجابهبرايقدري) ب

5/0

.نادرستی امالیی وجود دارد؛ شکل درست هریک را بنویسیدهاي زیر، دو مورد در گروه کلمه5
»، بساط تحویه، آذرم و حیا، سلّانه سلّانهورزیدناهتمام«

5/0

.نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید6
.نشین بدنشین نیک، بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از همهم)الف
عذر به درگاه خداي آوردبنده همان به که ز تقصیر خویش)ب

5/0

.مشخص شده را بنویسیدهايقسمتنقش دستوري 7
.گفتندمیدهقان فداکارمردم به او )باسرار مناز درون من نجست )الف

5/0

.وارد داده شده را تعیین کنیدمهاي زیر، درستی یا نادرستی هریک از با توجه به بیت8
پاي در بند          اي گنبد گیتی اي دماونداي دیو سپید 

بندتا چشم بشر نبیندت روي        بنهفته به ابر، چهر دل
OنادرستOدرست.، هسته است»دیو«، واژة »دیوِ سپید پاي در بند«در ترکیب اسمی )الف
OنادرستOدرست.، وصفی است»بندچهر دل«اضافی و ترکیب ،»نبیندت«ترکیب )ب

5/0

دومۀها در صفحادامه سوال
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.بیابید» بدل«و یک » معطوف«در متن زیر، یک نقش تبعی 9
نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روي زمین، بر . پیشوا و شهریاري استما پرندگان را نیز«

».درختی بلند آشیان دارد
5/0

.را مشخّص کنید» وابستهوابستۀ«اسمی زیر، نوع هاي در هریک از گروه10
5/0پاكنسبتاًهواي )بروشنپیراهن آبی) الف

.شیوه بالغی دیده می شود........ ها به جز گزینه بیتدر همۀ11
ر نَمط عشق اگر پاي نهی طاق نهب/  پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف طاق) الف
ي بهار من و تووامروز می آید از باغ، ب/ غم برگ و بار من و تو!سوخت اي دوستدیروز اگر)ب
عاشق بادا که عشق خوش سودایی است/  هر کجا برنایی است،در عالم پیر) ج
دمیدند گفتی شب آمد به روز/  بیامد دو صد مرد آتش فروز)د

25/0

.هاي زیر بنویسیدرا در واژه» ان«مفهوم نشانۀ12
5/0کوهان)ببهاران) الف

.هاي مشخص شده را دقیقاً تعیین کنیدهاي زیر، زمان فعلدر عبارت13
شناخته که مرا فکر این. آمدیدها فرونشست، به سمت من هایتان تمام شد و تکبیر و صلوات بچهوقتی حرف

.، دلم را گرم کردباشید
5/0

.بیابید»سازوابسته«در عبارت زیر، یک حرف پیوند 14
،اسراروزة درس مرحوم حاجی ملّا هادي پیش، مردي فیلسوف و فقیه که در حهاسال. صحبت مزینان بود«

ه آمدمقامی بلند و شخصیتی نمایان داشت، به این د.«
25/0

هاي ادبیحفظ شعر و آرایه) نمره5(قلمرو ادبی ) ب
کدام است؟   »تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي........................................   «مصراع اول بیت 15

5/0دست از مس وجود چو مردان ره بشوي)بخبر، بکوش که صاحب خبر شوي      یاي ب)الف

.هاي زیر را بنویسیدمصراع  دیگر هریک از بیت16
................................................................د ـد از من و تو مانَـبعمۀ محبت، ـوین نغ)الف
در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه.................................) ...........................................ب
5/1...............................................................اگر مستم اگر هشیار، اگر خوابم اگر بیدار) ج

سومۀها در صفحادامه سوال
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. دربارة تلمیح به کار رفته در بیت زیر، در یک سطر توضیح دهید17
5/0»کار دارم؟جا چهگاهم، اینجاست جلوهطاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه     آن«

.بررسی کنید)تام(بیت زیر را از نظر کاربرد جناس همسان18
5/0»آتش است این بانگ ناي و نیست باد       هر که این آتش ندارد، نیست باد«

.آرایۀ اسلوب معادله است؟ یک دلیل بنویسیدیک از بیت هاي زیر، داراي کدام19
شد اول چراغ خانه راکُمیدزد داناعشق چون آید، برَد هوش دل فرزانه را     *
وگـوي         بـبایـد زدن سـنگ را بـر سبـويچو خواهی که پیدا کنـی گفت*

5/0

بهره برده است؟ها از آندیگر را نام ببرید که شاعرۀدو آرایگذشته از تشبیه، زیر، در شعر 20
5/0».طعمه دام و دهان خوان هشتم بود/ پهلوان هفت خوان اکنون«

.هاي مقابل انتخاب کنیدها را از کمانکهاي زیر دیده می شود؟ آنهاي حماسه در بیتیک از ویژگیکدام21
)قهرمانی–ملّی و قومی (گنه کرده را زود رسوا کند                     /مگر آتش تیز پیدا کند)الف
)ملّی و قومی–خرق عادت (خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت    /چو از کوه آتش به هامون گذشت)ب

5/0

.مفهوم نمادین هریک از موارد مشخّص شده را بنویسید22
را از من مگیرگل سرخ/ ات را نهخنده/ هوا را از من بگیر، اما/ خواهینان را از من بگیر، اگر می)الف
نیامدآوازوشدجانراسوختهکانبیاموزپروانهزعشق! سحرمرغاي)ب

5/0

معنی و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب) نمره8(قلمرو فکري ) ج
.معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید

5/0در دفتر زمانه فُتد نامش از قلم      هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت23
5/0.و از آن چشم می زدیک روز دنیایی به روم چشم داشت24
5/0.هاي الماس شکفتندآن شب نیز ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و گل25
5/0روم سوي دریا، جاي قرار من و تومن می26
5/0کان کلید گنج مروارید او گم شد/ بوداین نخستین بار شاید27
5/0.رفته جبهۀ شاعر را بوسیدکشید، جلویکی از حاضران که کبادة شعر و ادب می28
5/0.خواستم خداي ناکرده حرف شما را زیر پا گذاشته باشملرزید؛ نمیقلبم می29
5/0هر که داندگفت با خورشید راز     کی تواند ماند از یک ذره باز30

چهارمۀها در صفحادامه سوال
25/0مصطفی بی اختیار دست دراز کرد و یک د کهوون نجسته برخُرد شده ما بیهنوز این کالم از دهنِ«عبارت 31
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با کدام بیت زیر، ارتباط مفهومی دارد؟».غاز را کنده به نیش کشیدکتف
اوال تجـرید شو از هر چـه هست     وانگـهی از خـود بشو یکـبار دسـت) الف
گفته دگر باز نیاید به دهن     اول اندیشه کند مرد که عاقل باشدسخنِ)ب

32
است؟داشتهاي تأکید هبر چه نکتندهنویسزیر،سطرهايدر 

اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتنچه حرف تازه«
»مرا یا سجایاي ارزشمند تو را بازگو کند؟که بتواند عشقِ

5/0

مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟ 33
5/0».از سوء هاضمه می میرندهاي ثروتمند، معموالًمانند آدمهاي بزرگ هماتوريند که امپراخوش گفتهچه «

.درك و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید34
5/0».باشد به نزدیک طالبانبه خدا رسیدن فرض است، و البد هر چه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض! اي عزیز«

35
».راه عشق، دشوار و پرخطر است«: بیانگر این موضوع است که،مفهوم کدام بیت

هکند نی، حدیث راه پر خون می)الف کندون میـشق مجنهاي عـقصـ
فتادـتاد     جوشش عشق است کاندر میش عشق است کاندر نی فـآت)ب

25/0

36

ت دارد؟ قبعرفانی ذکر شده در ردیف دوم مطاهايیک از واديردیف اول با کدامهاي هریک از بیت
ردیف دومردیف اول

وادي عرفانیبیت
معرفتصدهزاران سایۀ جاوید، تو     گم شده بینی ز یک خورشید، توالف
فقر و فنااي استفسردهاچو یخ اي است   هفت دوزخ، همجا مردههشت جنّت نیز اینب
استغناهریکی بینا شود بر قدر خویش    بازیابد در حقیقت صدر خویشج

75/0

37
قابل مقایسه است؟هاي زیریک از بیتبا مضمون کدام» گذر سیاوش از آتش«

ـرکـش بـُودـده و ســرم رو، سـوزنــعاشق آن باشد که چون آتش بود      گ)الف
ترس از آنان       هر که نمرودي است گو میــبـود زیــرا نآتـش ابـراهـیـم)ب

25/0

، اشاره به شعر و چنگ »!نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی«جملۀ با توجه به38
25/0است؟» شعر«رودکی، بیانگر کدام ویژگی 

39
-فت و سر مییاسنجید و باالخره میو میگشتاي میچون جویندة تشنهشاگرد بود که هم«عبارت با توجه به 

-مانند شده» تشنهايجوینده«کسی به چه» .ي ارادت و کشش ایمانبل به نیرویب،اغنه به زورِ حاضر و.سپرد
است؟ چرا؟

5/0

، چه مفهوم مشترکی با بیت زیر دارد؟»از این تنگ، خوار است اگر بگذرم/ د بسپرمواگر کوه آتش ب«بیت 40
25/0»ش در دهان نهنگ       که مردن به از زندگانی به ننگفَاز کَگریز «

موفق باشید                                                     جمع 
20نمره
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معنی واژه، امال و دستور) نمره7(قلمرو زبانی ) الف
25/0سالخورده )ب25/0روش، طریق)الف1

25/0تندي و تیزي، حدت و شدت )د25/0بیکاري، بیهودگی، کاهلی)ج
1

25/05/0حیثیت )ب25/0تفرید )الف2
25/05/0شبح ) ب25/0منسوب) الف3
25/0وصله )الف4

25/0غلیان )ب
5/0

25/05/0آزرم و حیا 25/0بساط تهویه  5
25/05/0معنوي )ب25/0لفظی ) الف6
25/05/0مسند )ب25/0مفعول ) الف7
25/05/0نادرست )ب25/0درست  )الف8
25/05/0بلندترین کوه روي زمین : بدل25/0شهریار   : معطوف9
25/05/0قید صفت )ب25/0صفت صفت ) الف10
5/025/0عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  / در عالم پیر هر کجا برنایی است «یا » ج«11
25/05/0شباهت ) ب25/0زمان  ) الف12
25/05/0ماضی التزامی: شناخته باشید25/0ماضی ساده : آمدید13
25/025/0» که«14

هاي ادبیحفظ شعر و آرایه) نمره5(قلمرو ادبی ) ب
5/0» دست از مس وجود چو مردان ره بشوي«یا » ب«15
5/0تا در زمانه باقی است آواز باد و باران ) الف16

5/0شاهد نیاز نیست که در محضر آوردند ) ب
5/0! به سوي تو بود روي سجودم؛ میهن اي میهن) ج

5/1

5/05/0) یا هر توضیح درست دیگري. (اشاره دارد به همکاري طاووس براي ورود ابلیس به بهشت17
25/0جریان هوا : فعل اسنادي و باد: نیست: در مصراع اول18

25/0فعل دعایی : و باد) نابود( اسم : نیست: مصراع دومدر 
5/0

25/05/0. زیرا مصراع دوم در حکم مثالی براي مصراع اول است25/0؛ ...)عشق چون آید برد (بیت اول *19
25/05/0)هفت، هشت/ طعمه، دهان، خوان (مراعات نظیر 25/0)  دهان داشتن خوان هشتم(تشخیص 20
25/05/0خرق عادت ) ب25/0باور ملّی و قومی ) الف21
25/05/0عاشقان دروغین ) ب25/0)   خنده(عشق و محبت ) الف22

معنی و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب) نمره8(قلمرو فکري ) ج
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.)استاحترامقابلعزیز، نظر همکاران(.معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید
25/0باشد،محروم،)اندیشهاهل(شاعرانونویسندگانداشتنازکهملتیهر23

25/0.شدخواهدفراموشروزگار،گذردر
5/0

25/05/0. و از آن می ترسیدند25/0کردند در روزگاري مردم دنیا به روم توجه می24
25/05/0. و ستارگان، نمایان شدند25/0نیز ماه با درخشش باشکوهش، از راه رسید آن شب25
25/05/0. شودمیهمان جایی که موجب اتّحادمان 25/0من به دریاي انقالب می پیوندم؛ 26
25/05/0. هاي رستم دور شدکه لبخند از لب25/0شاید براي اولین بار بود 27
25/05/0. جلو رفته، پیشانی شاعر را بوسید25/0ادعاي شعر و ادب داشت، یکی از حاضران که28
25/05/0. نمی خواستم بر خالف گفته شما کاري انجام دهم25/0مضطرب بودم،؛ 29
25/05/0. بازبماندخودکوچکهايخواستهازنیستممکن25/0شودنزدیکخداوندبهبتواندکسهر30
25/025/0» اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد/ سخن گفته دگر باز نیاید به دهن «یا » ب«31
25/0نشان بدهد مراعشقبتواندکهسخنیهیچدیگر32

25/0. نمانده استبدهد،نشانرا توارزشمندهايخوبییاو
5/0

25/05/0. ها شده استموجب از بین رفتن امپراتوري25/0حرص و ولع کشورگشایی، 33
25/05/0. داشتن آن براي انسان واجب است25/0هر چیزي که بتواند انسان را به خدا نزدیک کند،34
ه/کندمیخونپرراهحدیثنی،«یا » الف«بیت 35 25/025/0» کندمیمجنـونعـشقهايقصـ
ردیف دومردیف اول36

وادي عرفانیبیت
25/0فقر و فناالف
25/0استغناب
25/0معرفتج

75/0

25/025/0» ترس از آنهر که نمرودي است گو می/ آتش ابراهیم را نبود زیان «یا » ب«بیت 37
25/025/0انگیزه بخش بودن شعر / روح انگیز 38
25/0.وجوي استادي استشاگردي که براي کسب دانش، در جست39

25/0. داوري است که به فراگیري دانش داراراده و بزیرا آنچه او را به سوي دانش می کشاند، نیروي 
5/0

25/025/0»ذلّتوترجیح دادن مرگ بر زندگی با ننگ«40
20


