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 بارم صفحه 2در  ســــــــــــؤاالت ردیف

  نمره( 7قلمرو زباني ) 

 .شده را بنویسید مشخّصهای معني واژه 1
 شایدما را رنجي برسد  ت( گر در طلبب                                          .توان عزیز بودهم مي حضیضدر ( الف
 .کردنگاه ميبر و بر ها ایستاده بود و ( باالی پلهت                                     .را به وی دادند  هحقّشیخ بفرمود تا آن ( پ

2 

 ها را بنویسید.ای امالیي را بیابید و درست آنهغلط 2
 یقصدّ ، انهار و جویها ، رستن از مخمصه ، مدحوش و سرگشته ، قرابت و خویشاوندی ، سرمایهحامل  ، محراب نماز ، باد سبا و نسیم

 
 شادی و ترب ، صداقت و اداوت ، صاف و صادق ، و راستگو

1 

 حذف شده( ۀکردن نوع واژ مشخّصکنید.)با  مشخّص در عبارات زیر را نوع حذف 3
                                                                                                                       «از بهرام چه خبر؟» ( داریوش گفت:الف
 هم شادی. ،هم محنت بود جمع بود: ،زیرا در میان دو ضد ب(

1 

 شده را بنویسید. مشخّصکلمات  نقش دستوری 4
 را سرخگون کرده است. شرفتو  خون
 خدا نگه دارد ،بنده چه خیزد دست؟                          ز چه گفتکه دلم را نگاه دار  شتمچو گف
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 کامل کنید.  جدول زیر را 5
 

 

 
 

 

 مصدر شخص ماضي نقلي مضارع اخباری

 شنیدن اوّل شخص مفرد  

 خواندن دوم شخص جمع  
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 .یب وصفي و یک ترکیب اضافي بیابیدر بیت زیر یک ترکد 6

 طبع                    این گرگي شبان شما نیز بگذرد   ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ                   

 

1 

  نمره( 5قلمرو ادبي )  

 .آثار زیر را بنویسید ۀنویسند 7
 وحید:اسرار التّ                                                     :                      گوشوارۀ عرش
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 .ابیات زیر را کامل کنید 8
 هاکوته نظری باشد رفتن به گلستانالف( ...................................................................                                      

 .................در این امیدم که نسیم صبحگاهي                                      ............................................. شب ب( همه

1 

 .را بنویسید هانآو نام  مشخّص کنیددو آرایه در بیت زیر  9
 تا سختي کمان شما نیز بگذرد   ل سپر کنیم                                                  بر تیر جورتان ز تحمّ
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 .ها پاسخ دهیدبا توجه به عبارت زیر به پرسش 10
 "بدان که قرآن مانند است به بهشت جاویدان ، در بهشت از هرگونه نعمت و در قرآن هزاران گونه پند و حکمت است. "

 ها را بنویسید.؟ آن( آرایه سجع بین کدام کلمات استالف
 .                   مشبه: .....................        مشبه به : ......................... بنویسیدرا  "مشبه به  "و  "مشبه  "ب ( 
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  نمره( 8قلمرو فکری) 

 عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.اشعار و معنای  11
 بهره نبود.بي الف( دیگری هم از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت

 
 
 کردند.آهنگ کید و مکر  ،ایت دیدند( برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و عنب
 
 
 ( گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان //  نگاه دار سر رشته تا نگه داردپ
 
 
 .آشاميفرهنگ / و بشریت رهگذار را مي( بر تاالبي از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده ای / با جامي از ت
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 .مفهوم کلي بیت زیر را بنویسید 12
 ش در همه حال از بال نگه دارد            خدا                            که جانب اهل وفا نگه دارد              هر آن              
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 کند؟را بازگو مي (ع) کدام ویژگي حضرت علي بیت زیر 13
 سیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟به جز از علي که گوید به پسر که قاتل من                              چو ا

1 

 ها پاسخ دهید.های زیر به پرسشبا توجه به بیت 14
 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد                  هم رونق زمان شما نیز بگذرد

 کند خراب            بر دولت آشیان شما نیز بگذردوین بوم محنت از پي آن تا 
 گیر خاص و عام           بر حلق و بر دهان شما نیز بگذردآب اجل که هست گلو

  .بنویسید رابیت نخست  ردیف و قافیۀ الف(

 های باال بیابید و بنویسید.تشبیهي در بیت دو اضافۀ ب(

 دارد؟اشاره  "وتالم  هق ئِذا فسٍن   لُّکُ"کدام بیت به آیۀ شریفۀ  (پ
 .و بنویسید بیابیدرا تضاد  آرایۀدر ابیات باال  (ت
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 20  جمع

 یرسد. تولستويزودتر به هدف م د،یمایرا بپ يو درست يراست قیهرکس طر ي،در زندگ 

 حسیني
 

 


