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 محل مهر يا امضاء مدير

 .................       امضاء دبیر           نمره تجديد نظر .......................................      امضاء دبیرنمره با حروف: ................................................ نمره با عدد 

 

 بارم متن سوال شماره

 7 الف( قلمرو زبانی

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. 1
 زد.و خواست او دست به کاری نمی اذنبی -1
 کشید. راغیخت خود از باغ به ر -2
 دنبالم آمدند. مقررقبل از زمان  -3
 رسید برخاست. حج موسمچون  -4
 ندارم. قربمن طاقت  -5

 کافیاین مرد بزرگ و دبیر  -6 -1

5/1  

 ها را بنویسید.ها بیابید و صحیح آننادرستی امالیی را در کلمات و نمونه 2
 شمس ناگزیر دل از قونیه برکند و عزم سفر کرد.ان موالنا به آزار شمس برخواستند چون یار -1

 سایت گوناگون بر کار کرد.آفرید واصناف موجودات می لی چونحق تعا -2

 بتوانند زیست و ما حق نعمت تندرستی که بازیافتیم لختی گذارده باشیم. ضیعتکی حالل خرند و فراخ تر -3

5/1  

 دستور 3
 با توجه به سرودة زیر موارد خواسته شده را بنویسید. -1

 « چکید و نامش دل شدیک قطره فرو  سر نشتر عشق بر رگ روح زدند» 

 :وابسته ترکیب اضافی:الف( 

 :هسته ترکیب وصفی:ب( 

 
1 

 با توجه به متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید. -2 
من بازگشتم و این چه رفت  .زایل شده تمامیآید که علت و تب  گفت: بونصر را بگوی که امروز درستم و در این دو سه روز بار داده» 

 «با بونصر بگفتم، سخت شاد شد و سجدة شکر کرد خدای عز و جل بر سالمت امیر و نامه نبشته آمد. نزدیک آغاجی بردم و راه یافتم.
 ( آیا جملة مجهولی در عبارت هست؟ اگر هست مشخص کنید و معلوم آن را بنویسید.1

 مشخص کنید. در متن را «را»( نوعِ 2

 ش کلمة مشخص شده را بنویسید.( نق3

 
 
 
 
75/0  

25/0  

5/0  

 در کدام عبارت شیوة بالغی به کار رفته است؟ آن را مرتب کنید. -3 
 الف( جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی

 
 شد چون مه لیلی آسمان گیر            ب( چون رایت عشق آن جهانگیر

 

1 
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 کنید.را مشخص « َ م-» در ابیات زیر نقش ضمیر  -4 
 الف( پروردة عشق شد سرشتم

 
 ب( دریاب که مبتالی عشقم -2

3-  

5/0  

 5 ب( قلمرو ادبی

 حفظ شعر 

 اشعار زیر را کامل کنید.
 ...................................................... عاقبت از خامی خود سوخته -1

 ماند غرامت زده از کار خویش ...............................................................

 .......................................................................... دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر -2

 تگفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوس .......................................................................... -4

2 

 آرایه 

 یک آرایه اضافی است. «ب»وجود دارد؟ در گروه  «ب»های گروه کدام یک از آرایه «الف»های گروه در هریک از نمونه -1
 ب الف

 تلمیح          نخدان فرو برد چندی به جیب / که بخشنده، روزی فرستد ز غیبالف( ز
 تشبیه                           دست ب( از جای چو مار حلقه برجست / در حلقة زلف کعبه زد

 آمیزیحس                       گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهیپ( در آن تاریک شب می
 جناس   ث( زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

 تضاد  

2 

 نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید. -2 
 تذکره االولیا:  العباد: مرصاد

1 

 8 پ( قلمرو فکری

 4 درک مطلب 
 های مشخص شده را بنویسید.در ابیات و عبارات زیر منظور از قسمت -1 

 انآس پایابدریای بیاز آن  الف( چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار

 کردشکفت و برگ میدو چندان می ریختمی از شاخه برگب( ولی چندان که 

 

5/0 

5/0 

 در بیت زیر کلمات مشخص شده نماد چه کسانی است؟ -2 
 روباه شلمینداز خود را چو  باش ای دغل شیر درندهبرو 

 
 
 

1 

 منظور از مصراع اول چیست؟ -3 
 « گشت پشت کوهساراننهان می ماالن قرص خورشیدهنبه مغرب سی» 
 

75/0  
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 با توجه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید. -4 

 شد چون مه لیلی آسمان گیر چون رایت عشق آن جهانگیر -
 گشت در شیفتگی تمام تر  گشت هر روز خنیده نام تر -
 توفیق دهم به رستگاری  کاریگو یارب ازین گزاف -
 ( منظور از بیت اول چیست؟1

 منظور شاعر چه کسی است؟ 2( در بیت 2

 کاری چیست؟منظور از گزاف 3( در بیت 3

 
 
 
5/0  

25/0  

5/0  

 4 معنی نظم و نثر  
 آمد.الف( عشق حالی دو اسبه می 

 
5/0  

 ب( دل را بر مثال کوشکی یافت. 
 

5/0  

 ج( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود. 
 

1 

 رفتمیش یز هر موجی هزاران ن                                  د( ازین سد روان در دیدة شاه 
 

1 

 چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست ه( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 
 

75/0  

 کشید.ها تنوره میو( شور جنگ و دفاع در دل 
 

25/0  

 20 جمع نمره 
 


