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)نمره7(قلمرو زبانی
معنی واژه

1
. با توجه به عبارت بنویسیدهاي مشخص شده رامعنی واژه

.اندعشق آبادش ساختهانگارهگویند هم بر چنانکه میو)بيسبوزدن سنگ را بربباید)الف
5/0

2
.مقابل آن بنویسیددر کمانک دل معنایی رامعا،هر قسمتدر،با توجه به توضیح داده شده

.........) ....................(....آمدبدون رفت وآرام وویژگی جاي خلوت و)الف
..)................(...............چاري، درماندگی نا)ب

5/0

3
. ها را بنویسیدابیات زیر بیابید و معناي هر یک از آندو واژه متضاد در

وین مردم نحس دیو مانندتا وارهی از دم ستوران   
با شیر سپهر بسته پیمان            با اختر سعد کرده پیوند

5/0

امالي واژگان

4
. ها را بنویسیدامالیی را در عبارات زیر بیابید و درست آنهاينادرستی

.میان ایشان از براي گرده مخاسمت رفت)الف
.محبت چون به قایت رسد آن را عشق خوانند)ب

5/0

5
.نامه بنویسیدامالي درست واژگان را از داخل کمانک انتخاب کنید و در پاسخ

) غرس، قرس. (کرده بود، اکنون درختانی تناور شده بودند............. .........نهالی چند که وي در باغ )الف
)حریوه ، هریوه. (آیین، روایت کردخوب خوب و پاك ...... ...............آن گرامی مرد، آن )ب

5/0

25/0.است)) دهندهپند((معادل معنایی ) ،  وعظواعض(امالي کدام یک از کلمات 6

است؟ نادرستامالي کدام گزینه ،هابا توجه به معناي واژه7
شوخی: بذله)دنوعی درخت گل       : ثمن)جبهره ور       : محظوظ)بافشره       : عصاره)الف

25/0

دستور

8

.ها پاسخ دهیدبا توجه به بیت، به سوال
بشویم کنم چاره دل گسلهمان به کزین زشت کردار دل     

.یک نمونه حذف بیابید و نوع آن را مشخص کنید)الف
.پیدا کنید و نقش آن را بنویسیدیک ترکیب وصفی مقلوب ) ب
. مشخص کنید بیت چند جمله دارد)ج

25/1
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9

. ها پاسخ دهیدبا توجه به ابیات زیر به سوال
گم نمی شد از لبش لبخند خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان کلید گنج مرواریدآن که هرگز چون 

.کین سوگندخواه روز جنگ و خورده بهر 
. گروه اسمی مشخص شده، وابسته وابسته را بیابید و نوع آن را مشخص کنیددر)الف

. را مشخص کنید)) را (( نوع )ب
پی برد؟)) سوگند((توان به معناي واژه از کدام شیوه می)ج

1

10
.در ابیات زیر نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید

در دشت آیینه دار من و تو خورشید داغ        امروزچمن دیروز در غربت باغ من بودم و یک )الف
است            عاشق بادا که عشق خوش سودایی است برنایی در عالم پیر هر کجا )ب

75/0

11

.ها پاسخ دهیدبا توجه به بیت، به سوال
جانت سوگندگر آتش دل نهفته داري          سوزد جانت، به 

. حرف ربط یا پیوند وابسته ساز را بیابید و جمله وابسته را مشخص کنید)الف
.بیابید و نقش دستوري آن را بنویسید) متصل(یک ضمیر پیوسته )ب

1

)نمره5(قلمرو ادبی 
آرایه هاي ادبی

است؟حماسه را به وجود آورده )) خرق عادت((در بیت زیر کدام آرایه ادبی زمینه 12
25/0بیامد دو صد مرد آتش فروز          دمیدند گفتی شب آمد به روز

13

. متصل کنیدناسب مآرایهیکرا بهعبارات و ابیاتاز یکهر
.)                                                                                                                           وجود داردیک مورد اضافی آرایه هادرستون:توجه(

آرایه هاعبارات و ابیات
حس آمیزياش نام نهادندآن خضرکه فرخنده پی /آیین طریق از نفس پیر مغان یافت )الف

مجاز.                                              مه شان زندگی شیرین ودیرین را از سر گرفتنده)ب
تناقضنان را از من بگیر اگر می خواهی، اما خنده ات را نه                                        )ج

تلمیح

75/0

14
))هرکه داند گفت با خورشید راز      کی تواند ماند از یک ذره باز((با توجه به بیت 

خورشید استعاره و نماد از چیست؟)الف
قافیه بیت داراي چه نوع آرایه ادبی است؟)ب

5/0
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15
.هاي زیر را بنویسیدمفهوم کنایی عبارت

:دل به دریا زدن)ب:                           پشت دستم را داغ کردم)الف
5/0

16
.نما و اسلوب معادله را نشان دهیددر ابیات زیر متناقض

آید آید             به هر جا شمع روشن می شود پروانه میبه استقبال جانان، عاشق دیوانه می)الف
نفس هاي آخرت                    آورده مرگ گرم به آغوش تو پناهلبریز زندگی است)ب

5/0

تاریخ ادبیات

17

.متصل نماییداثریک به رانویسندگانهریک از 
).وجود داردیک اثر اضافی بدر گروه :توجه(

آثارنویسندگان
سانتاماریامحمدعلی جمالزاده                                  )الف

بخاراي من ایل منسیدمهدي شجاعی                                     )ب
کباب غازاحمدعرب لو                                           )ج

قصه شیرین فرهاد

75/0

18
.است..........................اثر)) تمهیدات (( 

محمدتقی بهار)دعین القضات همدانی            )جشریعتی           )بشهاب الدین سهروردي       )الف
25/0

شعرحفظی

19
.سروده زیر را بخوانید وسپس بیت قبل از آن را بنویسید

..............................................................................................
پیش ادیب عشق             هان اي پسر بکوش که روزي پدر شويدر مکتب حقایق

1

.مصراع اول بیت زیر را بنویسید20
5/0یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه..........................................       

)نمره8(قلمرو فکري
معنی و مفهوم نثر

21

.بنویسیدارات زیر را به نثر روان معنی عب
.سر به جیب مراقبت فرو برده بودیکی از صاحبدالن)الف

.ترك خود بکنددر عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و)ب
.پا گیر نشده بودیمدر شهر دست ووبر خالف حال پامان هنوز به ده باز نشده بود) ج

5/1

5/0.مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید)) خویشتن بتی نسازمازتا هرگز فریب آزاده مردم را ((در عبارت 22
4ادامه سواالت در صفحه 
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معنی و مفهوم شعر

23

.یات زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی اب
از دشت صد کاروانبه دستور فرمود تا ساروان                 هیون آرد)الف

بعد از این وادي استغنا بود                    نه در او دعوي و نه معنا بود)ب
.مست شور و گرم گفتن بود،چوب دستی منتشا مانند در دستش)ج

5/1

24
.مفهوم قسمت هاي مشخص شده در ابیات زیر را بنویسید

.     شمشیري است آختهبخند زیرا خنده تو براي دستان من )الف
ملت امروز یقین کرد که او اهرمن استسلیمان کردیمآن کسی را که در این ملک )ب

5/0

درك مطلب
5/0به کدام پدیده اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟)) جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست : گفت (( مصراع 25

26
.هوم مشترك دو بیت زیر را بنویسیدمف

تا کیمیاي عشق بیابی و زر شويدست از مس وجود چو مردان ره بشوي      )الف
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد             باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي)ب

5/0

منظور از عبارت زیر چیست؟27
5/0.امپراطوري هاي بزرگ هم مانند آدم هاي ثروتمند، معموال از سوء هاضمه می میرند

5/0چیست؟.))زنبوري طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم. شاهین تیز بال افق ها بودم((مقصود نویسنده از عبارت 28

.با بیت زیر توضیح دهید)) خوان هشتم((شعر مناسبت موضوعیدرباره 29
یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند          این بار می برند که زندانی ات کنند

1

30
ت وادي عرفانی است؟فبیت زیر یادآور کدام وادي از ه

وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا         هرکه فانی شد زخود مردانه اي است
معرفت)دحیرت                )جفقر و فنا                 )باستغنا              )الف

5/0

ماشاءاهللا ((منظور نویسنده از ))هفت قرآن به میان پسر عموي خودت استماشاءاهللا ! نداردبه من دخلی ((در عبارت 31
5/0چیست؟)) هفت قرآن به میان

20جمع بارمسربلند باشید
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5/0طرح، نقشه)ب.  کوزه، ظرف معموال دسته دار از سفال یا جنس دیگر براي حمل یا نگه داشتن مایعات)الف1
5/0استیصال)بدنج         )الف2
5/0خوش بختی:سعدبا متضاد، بداختربدیمن،شوم،:نحس3
5/0غایت) بمخاصمت     ) الف4
5/0هریوه)بغرس          )الف5
25/0واعظ6
25/0.سمن درست استجگزینه 7
25/1جمله3)جزشت کردار، متمم      )ب.     به قرینه معنوي حذف شده است) بعد از همان به(فعل است )الف8
1قرار دادن واژه در جمله)جفک اضافه      )بمضاف الیه مضاف الیه        : دیمروار)الف9
75/0نهاد: برنایی)بنهاد            : ممیز      خورشید:چمن)الف10

11
آتش دل نهفته داري : پیوند وابسته ساز       جمله وابسته: گر)الف

مضاف الیه: ت     نقش: ضمیر پیوسته)ب
1

25/0اغراق12
75/0)تناقض اضافی است(مجاز        )جحس آمیزي              )بتلمیح                )الف13
5/0جناس)بنماد از خداوند              استعاره و: خورشید)الف14
5/0کنایه از خطر کردن) بآن         توبه کردن از تکرارکنایه از به شدت پشیمان شدن از انجام کاري و)الف15
5/0لبریز زندگی است نفس هاي آخرت:متناقض نما)باسلوب معادله            )الف16
75/0قصه شیرین فرهاد) جسانتاماریا             )بکباب غاز                )الف17
1شوياي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي          تا راهرو نباشی کی راهبر 19
5/0.ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد20

21
)خودش را ازهر چه غیر حق دور نگه داشته. (تامل عارفانه فرو رفته بودیکی از عارفان به حالت تفکر و)الف

.خود را فراموش کندبند خود نباشد وکسی به طور قطع می تواند عشق را دریابد که در قید و)ب
.به شهر وابسته نشده بودیمبرخالف اکنون به ده می رفتیم و)ج

5/1

2در صفحه ي تصحیحادامه راهنما
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5/0.نشان ندهم، به خود مغرور نشومخود را برتر از دیگران22

23
.از دشت بیاورد) تعدادزیادي شتر(ان داد تا شتربان صد کاروان شترکاووس به وزیر خود فرم)الف

.مرادي نداردخواسته ویچ ادعایی ودر آن سالک هبی نیازي است ومرحله استغنا و،بعد از این مرحله)ب
.مشغول سخن گفتن بودپرشور ومانند در دست داشت،، عصامرد قصه گو در حالی که چوب دستی)ج

5/1

5/0.پادشاه قرار دادیم)ب.      آماده، به من نیرو می بخشدخنده تو مانند شمشیري بیرون کشیده و24
5/0.)بود...ظلم وکه پر از فساد و(نامساعد جامعه شرایط بد و25
5/0.عشق الهی موجب رسیدن به کمال است26

27
همان طور که زیاده روي در خوردن (.زیاده خواهی آنان اشاره داردنداشتن تسلط کافی وبه ضعف امپراطوري ها و

.)  طمع آنان هم باعث نابودي شان می شودزیاده خواهی امپراطوري ها وشود،باعث بیماري می
5/0

5/0.شرایط خوب را از دست دادناز اوج به قعر افتادن و28

29
در درس خوان هشتم نیز .حسادت آنان باعث گرفتاري او شدچاه افتاد وحضرت یوسف توسط برادران خود در

.گرفتار کردچاه انداخت ودررااوشغاد،رستم، برادر
1

5/0فناوادي فقر وبگزینه 30
5/0.رفته استنیز به کار)) بال به دور باشد((به معنی مصیبت به کار می رود وشدن از بال واین عبارت براي دور31

20جمع بارمسربلند باشید


