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 بارم صفحه اول

 قلمر زبانی 

 نوشته زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید : -1

او نیست. ناتانائیل من به تو شور و شوقی خواهم آموخت.  دهندۀ. امّا هیچ آفریده ای نشان خداوند است هر آفریده ای نشانۀ» 

 «اعمال ما وابسته به ماست ؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر.

 الف( یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی از متن بیابید و بنویسید.

 مله در این نوشته بیابید و نوع آن را بنویسید.ب( یک نمونه حذف اجزای ج

 بنویسید.« آفریده » انواده برای واژه پ( دو هم خ

 

 

 

 

5/0 

75/0 

5/0 

 منادا و نشانه ندا را در بیت زیر بیابید و بنویسید. -2

 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟  از چه ای کل با کالن آمیختی   

5/0 

 را در هریک از نمونه های زیر بنویسید. «و » نوع  -3

 دم بر نیاورد. الف( مدیر آهسته از کالس بیرون رفت و

 ب( آن خسرو مهربان و خونگرم با سردی بسیار نگاهم کرد.

5/0 

 با توجه به بیت زیر به پرسش های پاسخ دهید. -4

 نبود اندر آن کار ، جای درنگ  بپوشید دِرِع سواران جنگ   

 الف( نقش واژه دِرِع را بنویسید.

 روبه رو را کامل کنید ) با حفظ شخص(ب( جدول 

 

 پیشین در بیت باال بیابید و نوع آن را بنویسید. وابستۀپ( یک 

 فعل ماضی التزامی صفت مفعولی فعل

   بپوشید

 

 

25/0 

5/0 

 

5/0 



 بارم صفحه دوم

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. -5

 و اکرام به راه دریا گسیل کرد. انعامالف( ما را به 

 و زبانم کامب( زهی گویا ز تو ، 

 کرد. ویلهپ( چو رعد خروشان یکی 

 بین. اشباهت( صد هزاران این چنین 

 همه تاریخ است. تجلّیث( و اینجا آیینه 

 و خواهش تکریمج( نه تسلیم و سازش ، نه 

5/1 

 در متن های زیر ، غلط های امالیی را بیابید و درست آن ها را بنویسید. -6

 های روغن گل را بریختشیشه   الف( جَست از سدر دکان سویی گریخت

 ب( بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده مخذول و ناالن استرهام می کرد.رحم نیاورد.

پ( بدان کوش که به هر مهالی از حال و نهاد خوش بنگردی. رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا ، حق شناس 

 باش؛ خاصّه قرابت خویش را

5/1 

 قلمرو ادبی

 وضوعات زیر در کدام نوع ادبی بررسی می شود؟هر یک از م -7

 الف( ایجاد شور و هیجان و روحیه پهلوانی

 ب( انتقال موضوع و مفهومی رفتاری و اخالقی

 

5/0 

 در هریک از متن های گروه )الف( کدام یک از آرایه های گروه )ب( وجود دارد؟ ) در گروه )ب( یک آرایه اضافه است( -8

 گروه ب گروه الف

 تا گندم نمای جو فروش نباشی –الف( به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار 

 غمی شد ز پیکار دست سران   گران یخت رُهام گرزب( بر آه

 ند در نبشتن شیر وشیرگرچه ما  پ( کار پاکان را قیاس از خود مگیر

 مجاز

 جناس همسان

 تلمیح

 کنایه
 

75/0 



 بارم صفحه سوم

 ادبی مشخص کنید. ۀآرایدر عبارت زیر دو  -9

سرچشمه همه دردسرهای تو ، ناتانائیل ، گوناگونی چیزهایی است که داری. حتی نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست  -

 تر داری و این را در نمی یابی که یگانه دارایی آدمی ، زندگی است.

1 

 در متن زیر ، یک مجاز و یک کنایه بیابید. -10

 «درماندگی خبر می داد. امّا معلم درنماند.سراپاش از » 

1 

 مفهوم عبارت کنایی زیر را بنویسید. -11

 (      سپهبد عنان ، اژدها را سپرد. ) -

25/0 

 جاهای خالی را با واژه های مناسب پرکنید. -12

 ................. به شمار می آید.در ................... تاریخ و اساطیر ، خیال  و حقیقت به هم آمیخته می شود و شاعر .. -

5/0 

 قلمرو فکری

 سروده ها و نوشته های زیر را به نثر روان برگردانید. -

 باشد که مارا دَمَکی زیادتر درگرمابه بگذارد که شوخ از خود بازکنیم. -13

 کارش نگار نقشه قالی بود و در آن دستی نازک داشت. -14

 آمد و از خوی نیکوش تخت و گاه آمدچون از روی نیکوش حبس و چاه  -15

 خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. -16

 خشم شد خرمن من همه خوشۀ   کنون رود خلق است دریای جوشان -17

 کمر بر میان ، بادپایی به زیر    فرود آمد از دژ به کردار شیر -18

 ه رُهّام را جام باده ست جفتک -19

با چه ویژگی هایی « عقل «. » ن تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کاله از سر کودک عقل می افتدچندا»  در منظومۀ -20

 وصف شده است؟ چرا؟

 بیت زیر به کدام ویژگی چشمه اشاره می کند؟ -21

 باغ زمن صاحب پیرایه شد   ابر زمن حامل سرمایه شد  

 

 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

5/0 

5/0 

 

25/0 



 بارم چهارمصفحه 

 چیست؟ ژه های مشخص شده زیر نماد و نشانۀهر یک از وا -22

 غروب نامیدم. ستارۀ/ و خوشه ها و آب ها تو را 

 آدمی را از چه کاری بر حذر می دارد؟« گندم نمای جو فروش مباش » مَثَل  -23

 منظور از واژه های مشخص شده در بیت زیر ، چه کسانی هستند/ -24

 آمد مشو بازِجای هماوردت  رزم آزمایخروشید کای مردِ  

 با توجه به بیت های زیر به پرسش های پاسخ دهید. -25

 رخ نامور سوی توران کنی   تو را بهتر آید که فرمان کنی» 

 «خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش    نباشی بس ایمن به بازوی خویش

 کیست؟« تو » الف( منظور از 

 م چه مفهومی دارد؟وبیت د ب( ضرب المثل

 پ( یک معادل برای ضرب المثل به کار رفته در بیت دوم بنویسید.

 به کار رفته است؟« زور و قدرت » ت( کدام واژه در مفهوم مجازی 

 ث( خوردن در مصراع چهارم چه معنایی دارد؟

75/0 

 

5/0 

5/0 

 

 

 

 

25/0 

5/0 

25/0 

25/0 

25/0 

شن های ساحل نرم است بس نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند  که برای من خواندن این» عبارت  -26

 بر کدام گزینه تاکید دارد؟

 د( علم اندوزی   ج( تجربه گرایی  ب( توجه به احساس و عاطفه  الف( عقل گرایی

25/0 

 مفهوم کلی کدام عبارت نادرست است؟ -27

 د. ) سرودن اشعار انقالبی(شعری که مقاومت پیشه کرده ایای الف( ای دفتره

 ب( بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست. ) نهراسیدن از مرگ(

 پ(ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید. ) مقاومت همه مردم(

 انقالب و مقاومت(ت( ای انقالب زمین ، که با انقالب آسمان برین پیوند خورده ای ) عظمت 

 

25/0 



 بارم صفحه پنجم

 نیست؟« مرکب » کدام عبارت یک جمله  -28

 الف ( تاریخ مشیت باری تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد.

 ب( اگر یک دست تو هدیه خدا شود . باز هم با آن دست دیگری به جبهه می شتابی

 تحول عظیمی هستند که انسان امروزی را از بنیان تغییر می دهد. خدا و علمداران آن هپ( آن ها مجاهدان را

 ت( هنوز فضا از نم باران آکنده است ، امّا آفتاب فتح در سینه مومنین درخششی عجیب دارد.

 در کدام گزینه حرف اضافه است؟« را »  -29

 ب( سر نیزه را سوی سهراب کرد.   الف( چو سهراب را دید بر پشت زین

 ت( سپهبد عنان اژدها را سپرد.    را بپیچید گرد آفریدپ( عنان 

25/0 
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 «پیروز و سربلند باشید» 


