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نمرهتاالسؤردیف 
)نمره7(قلمرو زبانی)الف1

.معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید
.کردند، موظفشان کردیدتعلل دستور دادید که بروند، وقتی که . ملک عطا داد کردگار تو راسریر

٥/٠

٢٥/٠چیست؟                                                                                                  ) همه عزي و جاللی ، همه علمی و یقینی(در مصرع » عز«مخالف واژه 2

معناي کدام واژه نادرست است؟3
برکشیده: آخته) سود و  بهره              د: سودا)جبه ثمر رسیدن: ماسیدن )بدرمانده:ذله)الف

٢٥/٠

)                                                       هیون آرد از دشت، صدکاروان/ به دستور فرمود تا ساروان(در مصراع به چه معناست ؟) هیون(واژه4
٢٥/٠شتر                                                                                                                          )فریاد            د)مرد جنگجو              ج)هیزم            ب)الف

است؟گزینهکداممعناي ) نیازي سالک از هر چیز غیر از خدابی( عبارت 5
٢٥/٠مکاشفت)داستغنا)جتجرید)بتفرید)الف

کنید؟مشخصراصحیحامالي6
است اگر بگذرم) خار/ خوار(از این تنگ 

پور زال زر، جهان پهلو                                                                                                    )  هول/ حول (اوردهاي شیر مرد عرصه ن
.  ادیب بزرگ بود به  مزینان بازگشت)  زهحو/حوضه(برجسته ترین شاگردکهگمربزيعمواوازپس

.لیک کس را دید جان دستور نیست/ نیست ) مسطور/ مستور(تن ز جان و جان ز تن 

١

.                                                                                                                          ود؟ تصحیح کنیدشدر کدام گزینه نادرستی امالیی دیده می7
که آمد ز آتش برون شاه نو  /  چو اورا بدیدند برخواست غو  )الف
صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو/ غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران ) ب
، از لحنتان پیدا بود که راز و نیاز ترین لحنی بود که در عمرم شنیده بودمزین ترین و عاشقانهآمد حصدایی که می) ج

رسددارد به انتها می

٢٥/٠

است؟نادرستواژهکدامامالمعنابهتوجهبا8
انصراف  : اعراض-4نسبت داده شده:منسوب-3نشاندن:غرس-2ناچاري: اصتیسال-1

٢٥/٠

نقش دستوري قسمت هایی که زیر آن خط کشیده شده است مربوط به کدام گزینه است؟) دستور9
2)نهاد-مسند-فعل نهاد-فعل (1 که همه جهان، آتش بیند  آتش عشق او را چنان گرداند الف)

فعل مسند- )نهاد-مفعول- 4 3)نهاد-مغعول-فعل باك نیست.            ب) روزها گر رفت گو رو
٥/٠

؟را مشخص کنیدضمیرنقشزیر بیتدر-10
٥/٠اي ز بنان افکندهکلک اشکه دید از حیرتبیند که نقشی برکند               وآننمیتهیچ نقاش

سواالت در صفحه دومادامه ي 
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نمرهردیف

٢٥/٠چیست؟» را«کارکرد »ترس از آنهر که نمرودي است گو می/ د زیان آتش ابراهیم را نبو« با توجه به بیت 11

.با توجه به بند زیر به پرسش ها پاسخ دهید12
اي گرفتن گفت برخبر و میبی! ایدآقااید، رفتهنمرات ثلث را که دادهگفتمی.شمافه کردم بعد از رفتن مدیر را کال

.     ایدحقوقتان هم حتی سر نزده
.مله آخر را مشخص کنیدزمان فعل ج)الف
.یک ضمیر پیوسته بیابید و مرجع آن را مشخص کنید)ب

٧٥/٠

.با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید13
از آن پس که خواند مرا شهریار/ کار کزین دو یکی گر شود نابه

بشویم کنم چاره دل گسل/ همان به کزین زشت کردار، دل 
کزین کوه آتش نیابم تپش/ دهش به نیروي یزدان نیکی

شهریار چه نقشی دارد؟)الف
.وم نوع حذف را بنویسیددربیت د) ب
.در بیت سوم نوع وابسته وابسته را بنویسید) ج

٧٥/٠

است؟» صلح« در بیت زیر کدام واژه متضاد واژه14
٢٥/٠نیستعیار و شعر محض خوب و خالیبی/ این عیار مهر و کین مرد و نامرد است 

. نمونه اي از کاربرد اصطالح کهن  را در شعر زیر مشخص کنید15
» در تگ تاریک ژرف چاه پهناور/رستم دستان/کوه کوهان، مرد مردستان/تهمتن، گرد سجستانی/آري اکنون شیر ایران شهر«

٢٥/٠

حروف پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز را مشخص کنید؟16
٥/٠.ام را بنویسم و پاره کنمکه چند بار متن استعفا نامههر هیچ کاري نتوانستم بکنم جزاینتا ظ

ت؟به درستی تعیین نشده اس» ان«ژه در کدام گزینه وا17
٢٥/٠جمع: ماهان) زمان       د: پاییزان) مکان        ج: خاوران) حالت     ب: ناالن )الف

)نمره5(قلمرو ادبی)ب18
ایه ادبیآر

در بیت زیر وجود ندارد؟ "، استعارهتناقضجناس، کنایه،"کدام یک از آرایه هاي 
دامن دوست به دست آر و از دشمن بگسل        مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان

٢٥/٠

بیت زیر دربردارنده کدام ویژگی حماسی است؟19
٢٥/٠تنگ دل، جنگ آتش بساختسیاوش سپه را به تندي بتاخت           نشد



»جوشش عشق است کاندر می فتاد/   آتش عشق است کاندر نی فتاد    « ت در بی-205
.را در بیت بیابید) تشبیه و استعاره(آرایه ) الف
. آیا آرایه حسن تعلیل در بیت مشاهده می شود؟ توضیح دهید) ب

١

٢٥/٠؟ستهدهد نماد چه کسانی ا21

مشترکی دیده می شود؟» تلمیح«ارد زیر چه در مو22
آن جاست جلوه گاهم، اینجا چه کار دارم؟/طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه   ) الف
طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام، روزگاري دراز در بهشت به سر برده ام ، مار با من آشنا شد؛ ) ب

.شت بیرون کنندآشنایی او سبب گردید که مرا از به
٢٥/٠

آرایه هر بیت کدام گزینه است؟23
اضافه تشبیهی)1است        هفت دوزخ همچو یخ افسرده ايهشت جنت نیز اینجا مرده اي است            )الف

عارهاست)2کانجا رسید                   آید پدید                   غرق آتش شد کسیوادي عشقبعد از این )ب
٧٥/٠متناقض نما)3مروارید او گم شدگنجاین نخستین بار شاید بود                            کان کلید )ج

٥/٠؟باب غاز  هر کدام اثر کیستکو سانتاماریا)مجموعه آثار(24

٢٥/٠کدام شخصیت در شاهنامه آزمون آتش را با موفقیت پشت سر نهاد؟25

)نمره15/1(حفظ شعر 26
.دو بیت بعد را بنویسید»اي میهن «با توجه به شعر خوانی 

!بود و نبودم میهن اي میهن فداي نام تو ي     دتو بودم کردي از نابودي و با مهر پرور
...............................................               ...................................................................................

.............................                .....................................................................................................٥/١

)نمره8(قلمرو فکري) ح27
درك مطلب 

آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید هاي گریهناله«در عبارت
چیست؟»مدینۀ پلید«و » امام راستین«منظور از » .گریستو در قلب آن کویر می

٥/٠

.مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید28
راستی خاتم فیروزة بواسحاقی           خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود) الف
اش نام نهادند؟اش نام نهادند      کی بود؟ کجا بود؟ کیکیانی که کیکاووس) ب

٢٥/٠

).تیادآور کدام مثل اس(مفهوم عبارت زیر چیست؟29
٢٥/٠».دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پناه برداز بیم عقرب جراره «

.با توجه به متن زیر پاسخ دهید30
دشوار می توان رسیدن زیرا که وصول به حسن ممکن نشود اال به واسطه عشق، و -که مطلوب همه هست-به حسن «

».دهد و به هر جایی ماوا نکند و به هر دیده روي ننمایدعشق هر کسی را به خود راه ن
چیست؟"عشق هر کسی را به خود راه ندهد  "عبارتمنظور از ) الف
چیست؟»خوبی«شرط دستیابی به ) ب

٥/٠

.مربوط به کدام گزینه استمفاهیم زیر 31
اشتیاق پایان ناپذیر عاشق-2برتري عشق از همه چیز حتی عمر                  -1
دشوار و پرخطر بودن راه عشق  - 4بی قراري عاشق                                                   -3



هر که بی روزي است روزش دیر شدهر که جز ماهی ز آبش سیر شد                    ) الف
ا شگرف                        زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرفشیر مردي باید این ره ر)  ب
گرم رو ، سوزنده و سرکش بودش بود                        عاشق آن باشد که چون آت) ج

٧٥/٠

.وجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهیدتا ب32
واند مرا شهریار؟کار               از آن پس که خکزین دو یکی گر شود نابه

همان به کزین زشت کردار، دل             بشویم کنم چاره دل گسل
چه کسانی است؟» این دو«منظور از ) الف
چه مفهومی دارد ؟» شستن دل«) ب

٥/٠

٢٥/٠چیست؟منظور از کلید گنج مروارید» کان کلید گنج مروارید او گم شد/ این نخستین بار شاید بود« با توجه به شعر 33

٢٥/٠؟چیست» قصه درد« در شعر خوان هشتم، مقصود مرد نقال از34

٢٥/٠چیست؟»شنوم نامکرر است کز هر زبان که می/ یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب «مفهوم بیت 35

36
هر بیت یاداور کدام وادي از هفت وادي عشق است؟

جمله سر از یک گریبان برکنندروي ها چون زین بیابان درکنند )الف
ملک اینجا بایدت انداختن                   ملک اینجا بایدت در باختن)ب

٥/٠

معنی و مفهوم شعر و نثر37
.نثر روان بنویسیدبه 
.ارزدبهترنجهایرکیزازعشقدايسو) الف

پرده هایش پرده هاي ما درید) ب

هدهاي گرزچو اژبگراي ) ج

ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است) د

.وظیفه روزي به خطاي منکر نبرد) ه

در دادگاه عشق ، رگ گردنت گواه) و

دل جنگ آتش بساختنشد تنگ) ز

.همگنان را خون گرمی بود) ح

ايهر که فانی شد ز خود، مردانه) ط

.یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید)ك

٥/٠

٥/٠

٥/٠

٢٥/٠

٥/٠

٢٥/٠

٥/٠

٢٥/٠

٥/٠

٢٥/٠

20:جمع نمره »»»                                           . باشیدیدموفّق و مؤ«««  
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نمرهراهنماي تصحیحردیف
5/0عذر و دلیل آودن،به تعویق انداختن چیزي ،درنگ، اهمال کردن. تخت پادشاهی ،اورنگ1
25/0ذل2
25/0ج3
25/0د4
25/0ج5
1مستور/زهحو/هول/خوار6
25/0الف7
8125/0
15/0)ب4)الف9

5/0مضاف الیه-مفعول10
25/0براي11
75/0تان مرجع معلمضمیر/ماضی نقلی 12
75/0صفت مضاف الیه) قرینه معنوي جبه »به« بعد از» است« حذف)ب/ مسند )الف13
25/0کین14
25/0گرد،سجستانی،تگ  ) الف15
5/0و: هم پایه ساز/ که  جزاین:وابسته ساز16
25/0د17
25/0ناقضت18
25/0قهرمانی19

/)اضافه استعاري:جوشش عشق (؛ استعاره از موالنا یا انسان آگاه: نی/ی اضافه تشبیه:آتش عشق 20
علت جوشش می، عشق است :حسن تعلیل) ب

1

25/0اهنما ،انسان کامل و آگاه به مسیرر:نماد21
25/0تلمیح به ماجراي رانده شدن از بهشت22
275/0)ج/1)ب/ 3)الف23
5/0ل زاده،محمدعلی جماسید مهدي شجاعی24
25/0سیاووش25
!به هر حالت که بودم با تو بودم میهن اي میهن/ به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم 26

!به سوي تو بود روي سجودم میهن اي میهن/ اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار 
1
5/0
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نمرهراهنماي تصحیحردیف

27
کوفه / حضرت علی 

5/0
25/0اشاره به کوتاه بودن دوران حکومت و قدرت کسی28
25/0از چاله به چاه افتادن29
5/0شرط رسیدن به حسن وجود عشق است) عشق هر کسی را نمی پذیرد  ب) الف30
375/0)ج/   4)ب/ 2) الف31
5/0آسوده کردن خیال) ب/ سیاووش و سودابه )الف32
25/0لبخند33
25/0گرانمردان به دست حیلهشغاد و داستان دردناك مرگ جواناشبرادر ناتنیکتشته شدن رستم به دست34
25/0گیردعشق با گذر زمان و شنیدن و تکرار فراوان رنگ کهنگی به خود نمی35
5/0وادي طلب)ب/ وادي توحید          )الف36
4رمنظر همکار محتمعنی و مفهوم شعر و نثر37

20جمع نمره همکار گرامی خسته نباشید        


