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 بارم متن سئوال ردیف

قلمرو 

 زبانی

 (1خص شده زیر را بنویسید. )معنی واژگان مش -1

 شد پیرایهالف( باغ ز من صاحب 

 به زیر آمد. غاربج( از یال و 

 و عداوت کردند. کیدب( آهنگ 

 به طالع مسعود خویشتنمفتخرد( ای 

 (1ها را بنویسید. )آنرا بیابید و شکل صحیح  هاچهار غلط امالیی وجود دارد. آنزیر  واژگانمیان  در -2 

 مصلخ حمام ــ  رمستغنی از داوـ  هم راحت هم عافتـ  غرض و دینـ  قریحهو  استعداد»

 «فضل و رحمت ـ پالس پاره ـ خاست خداوند

 (5/0) دارند؟در واژگان زیر چه تفاوتی « ک»پسوند  -3

 به رو نداشت. صورتکب( معلم  تر در گرمابه بگذارد.زیادت دمکیالف( ما را 

 (5/0در واژگان مشخص شده در چه معنایی به کار رفته است؟ )« ی»نوع  -4

 غنیمت بود. آشناییای در چنان بیغولهب(                در بیابان به چوپانی رسید. دانشمندیالف(  

 (5/0) در عبارات زیر به کار رفته است؟« را»کدام نوع  -5

 داد.به کمال نشان می راب( اسب از پهلو اسبی خود     اهلیت چیست؟ راالف( م

  (5/0جا به جایی ضمیر را نشان دهید. ) -6

 «نشان محض نشان از که جویمت؟ای بی»

 «:دین نوح رهاد. عذابخود را از  بندگان، همۀ تعالیتبارک و  خدای»عبارت  در -7

 (1ها را مشخص کنید. )الف( یک وابستۀ پیشین و یک وابستۀ پسین بیابید و نوع آن

 

 (52/0کدام است؟)« و»ب( نوع 

 (52/0ج( نوع فعل را بنویسید. )

 (1د( نقش واژگان مشخص شده را بنویسید.)

 (5/0نقش ضمایر پیوسته را بنویسید. ) -8

 رنجی ما را برسد شاید تب( گر در طلب  هاکردی بوی گل و ریحان مخویشتنالف( بی
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قلمرو 

 ادبی

 (2) زیر را بنویسید. هایمصراعآرایۀ شاخص  -1

 الف( ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طمع

 سخنی گوش ماندب( کز همه شیرین

 انددارم/ که به احترام تو قیام کردهج( درختان را دوست می

 بند و چاه بود و در نهایت تخت و گاهد( در بدایت 

 (1مفهوم کنایی عبارات زیر را بنویسید. ) -2

                                             الف( خودش هم از این همه رفت و آمد به تنگ آمده بود.

 در یک تراز ایستاد.ب( 

 (25/0در عبارت زیر یک واژۀ دوتلفظی بیابید. ) -3

 «.انند است به بهشت جاودان. در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن هزارگونه پند و حکمتبدان که قرآن م»

 (25/0مفاهیم عمیق عرفانی در شعر و نثر در حوزۀ ادبیات ................. قرار دارد. ) -4

 ○غلط ○( صحیح 25/0استعاره نوعی مجاز است که بر پایۀ تشبیه بنا شده است. ) -5

 (25/0ای دارد؟ )در بیت زیر چه آرایهقافیه  -6

 گاه چو تیری که رود بر هدف  گه به دهان بر زده کف چون صدف

 (5/0شعر زیر را کامل کنید. ) -7

 ...............................................................  ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب

 (5/0)نویسندۀ آثار زیر را بنویسید.  -8

 نامهب( قابوس     نامهالف( سیاست
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 قلمرو

 فکری

 معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را بنویسید. -1

 (1ها بکشت        هم بر چراغدان شما نیز بگذرد )الف( بادی که در زمانه بسی شمع

 (1تا نباشد در پس دیوار گوش )          چه گویی هوش دار   ب( نیست دیوار آن

 (1دیده سیه کرده شده زهره در )         ج( نعره برآورده فلک کرده کر              

 (1بانگ مرغی چنین کند مدهوش )                   د( گفت باور نداشتم که تو را     

 (1و( در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد.)

 (1خلف صدق نیکان هنر در خود بود. )ی( 

 ( 5/0ای دارد؟ )بیت زیر چه توصیه -2

 صــــورت زیبــــای  ــــاهر هــــی  نیســــت

 

 ای بــــــرادر ســــــیرت زیبــــــا بیــــــار    

 

 (5/0در بیت زیر منظور از عبارات مشخص شده چیست؟ ) -3

  ســـپر کنـــیمبـــر تیـــر جورتـــان ز تحمـــل 

 

ــا    شـــما نیـــز بگـــذرد   ســـختی کمـــان تـ

 

 (5/0کیست و به چه امری دعوت شده است؟ )در بیت زیر مخاطب  -4

ــی زن     ــۀ عل ــکین در خان ــدای مس ــرو ای گ  ب

 

ــدا را      ــرم گ ــد از ک ــاهی ده ــین پادش ــه نگ  ک

 

 (5/0منظور از گلوگیر بودن چیست؟ )« آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام»در مصراع  -5
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 موفق باشید


