
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 8: قلمروی فکریالف( 

 (4)  ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید.

 75/0                                               چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست          نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست    -1

..................................................................................................................................................................................... 

       75/0                                                                 رهروی کبک نیاموخته                  عاقبت از خامی خود سوخته                -2

                                                      

................................................................................................................................................................................ 

 چو لشکر گرد بر گردش گرفتند                        چو کشتی بادپا در رود افکند -3

............................................................................................................................................................    ..                                     1      

    

 (5/0)                      ..                 دون همتانند بی مغز و پوست ................................................................................................... -4

 امه ها افگندندناوی ده بیاوردند، یکی بزرگتر از جهت نشست او و ج -5

.............................................................................................................................................................................                         1      

 ابیات و عباراتب( درک مطلب و مفهوم 

ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و  اهلل! زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه بونصر گفت ای سبحان»:در عبارت  -6

                                                                               « ، آن قاضی همی نستاند؟!روا دارد ستدن میپاره کرده وآن را امیرالمومنین 

                                                             ................................................................................................................................شگفتی بونصر مشکان چیست؟علت  الف:

.........................................................................................................................................................                      ....................(5/0) 

                                 25/0                                                      ...................قسمت مشخص شده را مرتب کنید......................................................ب: 

 1                                                                                                                       ) بسیار کوتاه (  مفهوم هر بیت را بنویسید. -7

 ..............................که نی یک موی باشد بیش و نی کم: ...............     عالم      وضع  نهاده   ترتیبی  به-

 کسی نیک بیند به هر دو سرای      که   نیکی  رساند  به  خلق  خدای: .............................................. -

 



 

 « آن چه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل است وکفایت است و به هیچ چیز زیادت حاجتمند نیستم.»رت در عبا -8

 (5/0)                          ...........                                      .................................................. چیست؟« دنیا حطام»الف) منظوراز 

 (25/0)                                        .................................................           ب) گویندۀ عبارت، از چه فضیلتی برخوردار است؟ 

نزدیک  "غیب ز فرستد روزی بخشنده، که / جیب به چندی برد فرو زنخدان "ت بیمفهوم و دیدگاه همه ی گزینه ها به  -9

 5/0                                   ت جز:                                                                                                                        اس

 الف( روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان             کس ندانست به غیر از تو خدا می داند

 ( در  دایرۀ قسمت  ما  نقطة تسلیمیم                      لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرماییب

 گر زهر تو را دهد ، بکن نوش     گذار و خوش باش                           دو پ(تو کار بِ

 ین زدنت( غمگین مباش چون خط بطالن نمی توان                 بر سرنوشت خویش ز چین جب

 

 پاسخ دهید. پرسش هابا توجّه به متن داده شده به  -10

؛ حال خلیفه دیگر است که او خداوند والیت است و خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است و من زندگانی خداوند دراز باد-

 نبوده ام و بر من پوشیده است که این غزوها بر طریق سنّت مصطفی هست یا نه.

 (25/0)                                                           ........................                                                   ؟الیت کیستو خداوند الف(

 (5/0)                     ..    .................................................   . از شخصیّت های داستان هستند؟ کدامیک« من»و « خواجه»ب(

 (25/0)                                            ...........................        ...........   کدام غزوۀ محمود غزنوی است؟« غزوه » پ( منظور از 

  

 1.5  شعر حفظی          نمره5قلمروی ادبی: 

               «....................................................................................                  تمام     ال نادره کبکی به جم»  مصراع دوم -11

 از شعر حفظی یک بیت بنویسید که با فعل آغاز شود. -12

...............................................................................................................................................................             ......... 

 (1)                                      .                                             آن را مشخص کنیدو  غیرتکراری بیابید در هربیت یک آرایة -31

 .....................................               بماند آنچه روباه از آن سیر خورد         شغال نگون بخت را شیر خورد     -

 .......................................                          گردد ادبارها  اقبال  همه             اگر لطفش قرین حال گردد       -



 

 5/0                             آرایه ی مشترک دو بیت زیر چیست؟   ..................................                                                           -14

 عاقبت از خامی خود سوخته                   رهروی کبک نیاموخته   -

   یی        من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز وجود حاضر غایب شنیده ا -

  

 5/0                       آرایه ی حس آمیزی را در این بیت نشان دهید.                                                                                    -15

  "مه خوب خوش لقا را ه ترانه های شیرین و بهانه های زرین / بکشید سوی خانه ب

                                                                                                                                                                                                                                               

 (5/0)        تحفه االحرار:  ..........................   فرهاد و شیرین: ..........................                نام پدید آورندۀ هر اثر را بنویسید. -16

 

     بنویسید. "در امواج سند  "استعاره های واژه های مشخص شده را  با توجه به  -17

 (5/0)     می ریخت           دو چندان می شکفت و برگ می کرد                            هـــشاخ    از رگــبه ـــدان کــولی چن

 

 

 (5/0)              ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه های ) استعاره، کنایه، حسامیزی، جناس و تناقض ( کدام است؟   -18

 ابد ز تیغ / هرکه هوادار توست بازنگردد به تیرهر که طلبکار توست، روی نتالف( 

 ای حسود ار نشوی خاک در خدمت او / دیگرت باد به دست است برو می پیمایب( 

 چون تو بتی بگذرد سرو قد سیم ساق / هرکه در او ننگرد مرده بود یا ضریر (ج

 نگویم می لعل شیرین گوار /  که زهر از کف دست او نوش بود( د

 ست آدمی زاد از تو شیرین تر سخن / شکّر از پستان مادر خورده ای یا شیر را؟ه( کس ندیده 
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   مرهن 7 قلمروی زبانی:

 75/0    بنویسید.                                                                                                                     گان رابطه معنایی این واژ-19

 : ................................ سریع خیرخیر و                 :................................رود و سند  ................................     و جوراب کفش 

 

 75/0  .................................فرستاده شده بود.    .........................................حاکمی    کنید.را معلوم  رو به رومجهول  جمله ی -20

 

 

 



 

 

  1                                                        بنویسید.زی آن در متن زیر فعل های مجهولی که مشخص شده است، به شکل امرو  -21

من باز گشتم و آن چه رفت ، ......  ..........................................  بار داده آید.بونصر را بگوی که امروز درستم و در این دوسه روز ، » 

نزدیک .........................................   . نامه نوشته آمدخدا را بر سالمت امیر ، و . با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجده شکر کرد

 «آغاجی ببردم و راه یافتم.

 1                                          معنی واژه های زیر را بنویسید:                                                                                              -22

 و گوشت بگسست.        )   .......................   .   .......................... ( پوست دوالیک  شد، چنان که افگارپای راست 

 .()   ............................        که رفته افسرهاز مستی بر سر هر قطعه زین خاک     خدا داند چه 

 گلوله های توپ روس باز شد.    ) ............................. ( صفیرسپیده ی فردای گنجه با نهیب و 

  

 1                         واژه ی درست را انتخاب کنید و زیر آن را خط بکشید.                                                                          -23

           " که افتاد و سالمت که به آن   " ثعب -صعب" ها فرمود به غزنین و جملة مملکت بر این حادثة بزرگ و  یر نامهام

 .شد" مقرون –مغرون 

 

 وصفی و یک اضافی مشخّص کنید و بنویسید . ) بیش از دو ترکیب مجاز نیستید. (ترکیب یک در بیت  -24

   داد ـــوت روزش بــان قـــه روزی رســک  /اد ـــاق اوفتــاز  اتّفــر  روز  بــدگ

  1                                                  وصـــــفی : ...................................              اضــــــافی : ....................................      

 

                            «          کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه »   اسخ دهید.با توجّه به مصرع زیر به سواالت پ -25

 5/0                                                                          ............................................................. را بنویسید.« گوید » الف( زمان فعل 

 5/0                                  هیچ: .....................           آگاه: ...................      را بنویسید.واژه های خواسته شده نقش دستوری ب( 

 

 5/0                                                                                                                       ها نهاد محذوف است جز:  مصراعدر همة  -26

 ب( دریاب که مبتالی عشقم                         الف( گویند زعشق کن جدایی 

 ز رخسارش فرو می ریخت اشکیت(           کنپ( رو سر بنه به بالین تنها مرار ها 

 


