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بنویسید را زیر  شده مشخص های واژه معنایمعادل   

 الف - هر روز خنیده نام ترگشت.

 ب - نامه، نبشته آمد و به توقیع، مؤّکد گشت .

   پ - از ان چرم، کاهنگران پشت پای /بپوشند هنگام زخم درای

1 

( مشخص کنید .  غرا با ) نادرست ( وصمعنی آن نوشته شده است با ) درستلغاتی که  57/0  

 الف- ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید . )اطمینان و خاطر جمعی(

 ب - برانگیخت ابرش برافشاند گرد ) اسب زرد ( 

 ج - بزن زخم ، این مرهم عاشق است ) التیام بخش ( 

2 

؟آن را بنویسید داخل کمانک درست است ییکدام شکل امال ریز یعبارت هادر    1     
توپ روس، باز شد یگلوله ها (ریصف–) سفیر و بیگنجه با نه یفردا ۀدیسپ -الف  

خوش و مرغزاری نزه بود . متصّیدی(  -)متسّیدیدر ناحیت کشمیر  -ب  

3 

 در کدام گزینه فعل مجهول به کار گرفته  نشده  است؟(   1  
زنــــــده خــــواهد  شد  گریبار د  دیبرق  ام-الف    

دیتا داده  آ یدربــــاببونصر   یست  سو یغامیپ-ب  
یکرده  شود  تو  باز آ لیگفت : چون نامه ها  گس -ج   

شد لیزا یعلت وتب تمام دکهیدو سه روز بار داده آ نیدرا-د  

4 

 
 

7/0 

7/0 

:ریزگزینه ی با توجه به دو    
هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم .  -الف  
.آسوده در دستان خداست زیشمال و جنوب ن یها نیغرب از آن خداست و سرزم -ب   
وجود دارد؟ساده(  ریمرکب ) غ یجمله  نهیدر کدام گز-1  

را مشخص نمایید . «  جمله ی وابسته یا پیرو »در جمله ای که مرکب است -2  

7 

 نقش های تبعی)بدل،تکرار،معطوف( را در عبارت زیر را مشخص کنید 1
قلم در نهادواجه بونصر، به نشاط خ ،یکاف ریمرد بزرگ و دب نیا  
 

6 

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است مشخص کنید.نقش دستوری  57/0  
 که گر هفت کشور به شاهی تو راست / چرا رنج و سختی همه بهر ماست ؟ 

5 

 شاخص در عبارت زیر کدام کلمه است ؟ 57/0
رسانیدند . اوپسرش را بخواند و و بونصر پیغام امیر به کس فرستاد و قاضی بوالحسن و   

 

8 

 باتوجه به فعل جدول زیر را کامل کنید . 7/0

 فعل صفت فاعلی صفت مفعولی

 رفتم  
 

9 



 

نمره  4 قلمرو ادبی    

.رود و رواج ان از دوره ..........بوده است یبه کار م اجتماعیو  .......... نیطرح مضام یبرا شتریچهار پاره ب 1  10 

 آرایه ی درست  مربوط به هر بیت را تشخیص دهید و درپاسخنامه بنویسید .  1
ایهام (  -) مجاز چوکاوه برون شد زدرگاه شاه/براو انجمن گشت بازارگاه-لفا  

حسن تعلیل(  –درفشان الله در وی چون چراغی / ولیک از دود او برجانش داغی ) حس آمیزی  -ب   
تشبیه( –) پارادوکس زلف کعبه زد دست یچو مار حلقه برجست /در حلقه  یاز جا-ج  
جناس(  -که آن شهر ماست ) سجعما به فلک بوده ایم، یارملک بوده ایم /بازهمان جا رویم جمله  -د  
 

11 

از  ستدیا یم هیصبورانه در سا شهیهم که هم کن اما چراغدان را یاش سپاسگزار ییاز شعله به خاطر روشنا» در عبارت  1
 است ؟ یچه کسان نمادشعله( « ) مبر ادی

12 

 شود؟ یم دهیمتناقض نما د ی هیآرا تیدرکدام ب 1
 ساکن روان که منم  نیچن نیروان من ساکن/ا نیشودا یک– لفا

 ندانم یو مستور یتا بداند دشمن و دوست /که من مست میبگو-ب

13 

  (نمره7/8)قلمرو فکری  

 نیحساب ااست . کیسخت نزد امتیوق ستیوباز دادم که مرا به کار ن رفتمیلت فخر است .پذص نیا»با توجه به عبارت 1
.«ستین ستیکه مرا سخت در با مینتوانم داد ونگو   

زر امتناع کرد؟ رفتنیبست از پذ یقاض چرا  

14 

توان دانست؟ یم ییمظهر چه خصلتها دندییرا که بر دوش ضحاک رو یماران 1  17 

 

1 

.تحلیل نمایید س میرزا را باتوجه به بیت زیر ، شخصیت عبا  
« چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش»  

16 

زیر را بنویسید :مفهوم عبارتهای کنایی  1  
بورشدن :  -ب:           دندان به دندان خاییدن – الف  

15 
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     معنی سروده ها و نوشته های زیر را بنویسید .
 یشلخته و هپل هپو هست  -الف

 خواهم کرد .معرفت تعبیه در او گنج  -ب
را مهمتر از تخلّص خود شناسند ارانیکه همگنان استخالص  دیچنان با -ج  
   کس را هوس رزم او چیفرو /نشد ه بانیهمه برده سر در گر-د 
پرورده ی عشق شد سرشتم -و  
یبرجست لرزان زجا و دیخروش- ه  
 

18 


