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 معني واژه ، امال و دستور  )نمره7( قلمرو زباني) الف
. معني لغات مشخّص شده را بنويسيد  1

  گرزهبگراي چو اژدهاي  )الف
  .دهكده كتاب را بر روي زانو گشوده بود معمردر آخر اتاق يكي از مردان  )ب
  آباد اجانبخانه اي كاو شود از دست ) ج
  »پس چه خاكي به سرم بريزم؟«:پرسيدم  استيصالبا حال )  د

 .سوزان كوير از دل يخچالي بزرگ بيرون مي آيد تموزآب سردي كه در  چشمة )هـ
  آختهشمشيري است / ،براي دستان من/ تو  ؛ زيرا خندةبخند )و

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

. را بنويسيدآن در هريك از موارد زير، يك نادرستي اماليي وجود دارد؛ آن را بيابيد و شكل درست   2
   .، فرض راه آمدپس عشق از بحر اين معني) الف

. دل پژمرد درد و بي ر و خيال درصموم سرد اين عقل بيهاي رنگين و معطّر شع و آن باغ پر ازگل) ب
  .تاكي به قدرت او شهد فايغ شده عصارة) ج

75/0 

 .ه را از داخل كمانك انتخاب كنيدامالي درست واژ، هريك از موارد زيرر د  3
  .آمد ترين صدايي بود كه مي و عاشقانه) حزين ترين/  هزين ترين(آمد  صدايي كه مي) الف

) خوار/ خار(كه دوزخ مرا زين سخن گشت       سياوش چنين گفت كه اي شهريار                 ) ب
  / روايت كرد خوب و پاك آيين) حريوة – هريوة(آن / ... / خوان هفتم را : ج 

75/0 

  .كنيد تعيينهاي اسمي زير  در گروه را» وابستة وابسته«نوع  4
 راهفرسخ هفت  )ب                             جهان  اين اسير )الف          

5/0 

  ،» ا خنده ات را هرگزام/ از من بگير / ، روشني را، بهار را/ نان را، هوا را، « با توجه به شعر 5
 .را مشخّص كنيد» ساز همپايه«حرف ربط )كدام واژه حذف شده است؟                          ب) الف     

5/0 

.      مشخّص كنيد زيررا در مثال هاي » ان«مفهوم  6
 كوهان) ب ديلمان  )الف 

5/0 

   ،»است ه خود در آنجا به دنيا آمدهجويد ك نخستين احساس عشق را در جايي مي و«در سرودة  7
 ؟وصفي است يا اضافي» احساس عشق«تركيب ) ب   .         را بنويسيد» آمده است«نوع زمان فعل ) الف      

5/0 

  . آن را به يك جمله عادي برگردانيد ؛بالغي سروده شده است بيت زير به شيوة  8
 »سرد و سيه و خموش و آوند             چون گشت زمين ز جور گردون«          

5/0 

 .زير بنويسيدهاي  را در عبارت» ساخت«مفهوم فعل  9
 .ساخت او با ناماليمات زندگي) ب           .لشكري عظيم ساخت ،آن نامدار) الف

5/0 

 دوم ادامة سؤاالت در صفحة
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  . آن مشخّص كنيد» نوع«  با ذكر» نقش تبعي« يك، در نوشتة زير  10
  »...كند كه  ديوارهاي قطور و باروهاي دودخوردة آن به زبان حال بازگو مي .رم، پايتخت ايتاليا، شهري است قديمي«
  

5/0  

  . هاي مشخّص شده را بنويسيد نقش دستوري واژه  11
  ».گرداند ميپاك ، دل و جان را حقيقي عشق«

  

5/0  

  و حفظ شعر آرايه هاي ادبي )نمره 5( قلمروادبي) ب

  ).است يك مورد اضافه »ب«در گروه ( ؟ارتباط دارد» ب«گروه  آراية كدامبا » الف«يك از ابيات گروه هر  12
  

  ب  الف
  تلميح  بـنهفـــته  بـه  ابــر چـهــر دلــبنــد/      روي     بــــشرنبينـــدت تا چـشــم ) الف

  اسلوب معادله
  حسن تعليل

  تضمين

  ، بلبـل را بـه گفتـار آورد وشخامـ ةغنچـ/  ارآورد مستمـع صـاحب سخن را بـر سر كـ) ب
  مـا را فراغتي است كـه جمشيد جم نداشت / جام من از مال و مي تهي است با آنكه جيب و  )ج

  

75/0  

  
  
  
  
  

  

  نماد چه كساني است؟» بلبل« زير و منطق الطير، با توجه به عبارت  13
بايي محبوب تو چند روزي بيش ا زياست اممهرورزي تو برگُل كار راستان و پاكان «: هد به بلبل پاسخ گفتهد«

  ».نيست

5/0  

  ؟چيست »سماق مكيدن«در عبارت زير، مفهوم كنايي   14
  ».خط بكش و بگذار سماق بمكندداً هاي باال را وعده بگير و مابقي را نق تنها همان رتبه: گفت«

5/0  

  .بنويسيد بيابيد و نام آن را رازير بارز عبارت  آراية  15
، بود ه هنگام ورود با من سخن گفتهديدم كه بر كُرسي خود نشست و سپس با همان صداي گرم اما سخت كمعلّم را «

  ».دهم فرزندان، اين بار آخر است كه من به شما درس مي :گفت

5/0  

  ؟كدام است» مشبه«ة عبارت زير، مشخّص شد تشبيهدر   16
هاي غيبي  را در زير باران مشت خونين و بي تاب قلبمآسمان كوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابي كه هرگاه «

  ».شنوم هاي آن روح دردمند را مي گيرم، ناله سكوتش مي

25/0  

  ؟ قسمت مشخّص شدة متن زير،  بيانگر كدام آراية ادبي است  17
  ».مهد زمين بپروردتا بنات نبات در ابر بهاري را فرموده  بگسترد و داية فرش زمردينصبا را گفته تا  باد فرّاشِ« 

  

25/0  

  25/0  .است را پديد آورده.................  ، آراية»پرده« تفاوت معنايي ، »هايش پرده هاي ما دريدپرده « در مصراع  18

  ومس ادامة سؤاالت در صفحة
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  . كامل كنيد جاهاي خالي را با مصراع مناسب  19
  ...............................................................................       هاي باران                 تر از برگ در بوسـه اي مهربان )الف

  ..............................................................................                     ؟ يـن سر بـريده مـاه است در پگــاهآه ا )ب
  ..............................................................................     اگر مستم اگر هوشيار اگر خوابم اگر بيدار                   )ج
  ي و زر شـوي ـيـابـّق بــاي عـشــتـا كيـمي .....................................................................                    )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   و نثر  نظممعني و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فكري ) ج

  ؟بيت زير به كدام پديدة اجتماعي عصر شاعر اشاره دارد  20
  »كار شرع كار درهم و دينار نيست :ديناري بده پنهان و خود را وارهان                          گفت: گفت«

5/0  

 ؟ استكدام وادي عرفاني بيانگر  ،»هفت دوزخ همچو يخ افسرده اي است  /  هشت جنّت نيز اينجا مرده اي است «بيت   21
  استغنا) حيرت                             د) ج                       توحيد        ) فنا                         ب) الف       

5/0  

     ؟چيست» نيستان«از منظور، زير در بيت  22
  »در نفيرم مرد و زن ناليده اند     كز نيستان تا مرا ببريده اند     «                                    

5/0  

  5/0  .بنويسيد» مصراع اول«از شاعر را  منظور، »چنان چون بود رسم و ساز كفن/ تن نده كافور بر خويشپراگَ« بيت در23

5/0  ؟چيست »كليد گنج مرواريد« منظور از ،»كان كليد گنج مرواريد او گم شد/ اين نخستين بار شايد بود « در شعر  24

  5/0        ؟چه كسي است» سوخته جان« ، »زين سوخته جان شنو يكي پند   /  پنهان مكن آتش درون را«در بيت   25
  چيست؟ بيت زير مقصود شاعر از مصراع دوم  26

  »، جاي قرار من و توارم          من مي روم سوي درياچون رود اميدوارم بي تابم و بي قر«           
5/0  

  5/0  ؟چه چيز را سبب ادامة زندگي مي داند ،»مات بي عشق مي يابشناس و م حيات از عشق مي«در عبارت  ،عين القضات  27

  . عبارات زير را به نثر روان بازگرداني كنيد  28
  .در شهر سيرجان اتراق كرديم» قنات حسني«كنار » چريغ آفتاب«هنگام و صبح، )لفا

  .ريزهاي دشمن شديم و وارد محوطة پيش روي خاك معبر تمام شد) ب
  .دريغش همه جا كشيده و خوان نعمت بي )ج
  .در اين اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد) د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  .نثر روان بازگرداني كنيداشعار زير را به   29
  »آن جا شويم ،نزديك است والي را سراي«: گفت) الف

  عيار مهر و كين مرد و نامرد است ] شعر[ اين) ب
  باز يـابد در حقيقت صـدر خـويش             هـر يكي بينا شـود بـر قدر خويش       )ج
  دـــراه شــوزها همـا با سـروزه              د     ـش اهــگ ــا بيهزا روـم مـدر غ )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  
          جمع نمره                                                                                                             .موفّق باشيد                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     

20  
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  ، امال و دستورمعني واژه  )نمره7( قلمرو زباني) الف
  161، ص 25/0 ،سالخورده )ب                                                                          35، ص 25/0نوعي مارسمي،  )الف  1

  134ص  ،0/ 25 ،درماندگي) د                                                                                      26ص  ،25/0 ،بيگانگان )ج
  150، ص 25/0بيرون كشيده) و              70، ص 25/0، مطابق تيرماه شمسي، ، ماه دهم از سال روميانماه گرما) هـ

  
  

5/1  

  12ص  ،25/0 ،فايق )ج                             73ص  0،/25سموم )ب                                     53ص  ،25/0بهر) الف  2
  

75/0  
 110ص  ،25/0، هريوه )ج                        101ص ، 25/0خوار )ب                        90ص  ،25/0، ترين حزين) الف   3

  

75/0  
  66ص ، 25/0، مميز) ب                        67ص  ،25/0، اليهمضاف صفت  )الف  4

  

5/0  
  5/0  141ص  ،25/0 ،اما) ب          151ص ، .)كه نهاد است نيز حذف شده است» تو«( 25/0 ،)از من نگير( فعل نگير )الف  5
  5/0  152، ص25/0 ،شباهت )ب                                152ص  ،25/0، مكان )الف  6
  5/0  155ص  ،25/0، تركيب اضافي )ب                       155ص  ،25/0، ماضي نقلي )الف  7
  5/0  34ص ، 5/0، »سرد و سيه و خموش و آوند گشت زمين ز جور گردونچون «  8
  5/0  105ص  ،25/0سازش كرد،  )ب                        105، ص 25/0  فراهم كرد، ) الف  9
  5/0  باروهاي دودخورده :  يا                          معطوف                                          62ص  ،5/0 ،پايتخت ايتاليا: بدل  10
  5/0  54ص ، 25/0، مسند: پاك                                                    25/0، نهاد: عشق 11

  آرايه هاي ادبي و حفظ شعر) نمره 5( قلمروادبي) ب
  

       27ص  ،25/0 ،تلميح) ج                             49ص ، 25/0، اسلوب معادله )ب                          34 ص 0، /25 ،حسن تعليل) الف  12

75/0  
  5/0  121ص ، 5/0 ،عاشقان مجازي  13
  5/0  141ص ، 5/0، انتظاركشيدن  14
  5/0  158 ،ص 5/0، اميزيحس: صداي گرم   15
  25/0  73، ص 25/0قلب يا قلبم ،  16
  25/0  12ص ، 25/0، استعاره  17
  25/0  47ص ، 25/0، سجنا  18
  57ص  ،5/0، ، در چشم جويبارانبيداري ستاره) الف  19

  96ص  ،5/0 ،خورشيد شامگاه؟ سر بريدة! يا نه) ب
  117ص  ،5/0، بود روي سجودم ميهن اي ميهنبه سوي تو ) ج
  22ص ، 5/0 ،دست از مس وجود چو مردان ره بشوي) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   نظم و نثر معني و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فكري ) ج
  . نمره اختصاص دهيد ،هاي درست مشابه لطفا به پاسخ. همكاران گرامي، خسته نباشيد

    19ص  ،5/0، هحاكمان جامعخواري  رشوه 20
  

5/0  
  5/0  123، ص5/0، غناتاس )د 21
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  5/0                               46ص  ،5/0 درگاه حق، ،يحقيق/ عالم معنا   22
  5/0  103ص ، 5/0رويارويي با مرگ، براي  )ر ساختنخود را معطّ( آماده شدن  23
  5/0                                 113ص  ،5/0، لبخند  24
  5/0                                35ص  ،5/0، )خود شاعر(رعراي بهاملك الشّ  25
  5/0                               85ص ، 5/0 )رسيدن به وحدت و يكپارچگي( ،حاد و همبستگي با مردماتّ  26
  5/0                               53ص  ،5/0، عشق  27
  60ص  ،25/0 .كرديم اقامت در شهر سيرجان» قنات حسني«كنار 25/0 طلوع خورشيدو صبح ، هنگام  )الف  28

  92ص  ،25/0. دشمن شديم سنگرهايپيش روي  )ميدان(طة و وارد محو ، 25/0 تمام شد گذرگاه )ب
  12ص  ،5/0. است خداوند براي همه پهن شده سخاوتمندانةنعمت هاي بي مضايقه و  سفرةو  )ج
  137ص ، 5/0 .بلند شد راهروي خانهصداي زنگ تلفن از  ،مياندر اين ) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  19ص  ،5/0 .آن جا برويمبه  ؛حاكم نزديك است خانة: گفت  )الف  29
  110، ص 5/0. سنجش محبت و دشمني مردان و نامردان است مالكاين شعر من  )ب
  123ص ، 5/0. هركس به ارزش و جايگاه خود پي مي برد و در حقيقت از مقام خود آگاه مي شود) ج
  47ص  ،5/0. ن با سوز و گداز و هجران سپري شدروزهاي عمر عاشقا) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  20  »باشيد وفّقم«  
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