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 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید

 رهام گرز گرانرآهیخت ب(ب             .               دررویمالف(نگذاشت ما را به گرمابه 

 می ریخت گرته د(سگ را روان            هم می توان عزیز بود.                 حضیضج(در 

 مباشمولع ه(پیران قبیله خویش را حرمت دار و به ایشان بودی                          حاذقو(در نوای طوطیان 
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 نادرستی های امالیی را بیابید و آن را درست کنید. 5

 الف(از یال و قارب به زیر آمد و از پستی پشت گذشت.

 ن را گرفتبود با خوش رویی و هجب و فروتنی آب(سرتیب که رهاوردی باب دندان نصیبش شده 
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 ساده و غیر ساده بودن آن را بنویسید و در باره آن توضیح دهید. در عبارت زیر 3

 تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری 
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 در عبارت زیر منادا و نشانه ی ندا را مشخص کنید. 0

 ناتاناییل من به تو شور و شوق خواهم آموخت.   
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 ن فعل را مشخص کنید.وع و زمامشخص شده را بنویسید و ن در عبارت زیر نقش کلمات 7

 .می شدی پشیمانتو از ترک کردن من  
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 در عبارت زیر کلمه ای حذف شده  و نوع حذف را بنویسید. 6

 نامه بوی پدرم را می داد بوی اسطوره زندگیم را.
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 در بیت زیر واژه دو تلفظی را پیدا کنید. 5
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 مرو ادبیلق 8

 آرایه ی هر بیت را بیابید و به طور کامل مشخص کنید. -8

 الف(ریش برمی کند و می گفت ای دریغ                  کافتاب نعمتم شد زیر میغ

 ب(بی مهر رخت روز مرا نور نماندست                  وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
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 آرایه جناس را در بیت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید. 9

 نگه کرد سهراب و آمدش ننگ                     برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ
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 شاعر کلمات مشخص شده در بیت زیر را در کدام مفاهیم نمادین بکار برده است؟ 11

 اه دارد.در غنچه ها ج تورا عطری نامیدم که/      فصل هاا و باران های سرور 
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 مفهوم کنایی قسمت مشخص شده را بنویسید. 11

 بار بشر را به دوش گرفتن.نیکو ترین اندرز من این است تا آنجا که ممکن است 
1 



 پدیدآورندگان هریک از آثار زیر را بنویسید. 15
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 یر را کامل کنید.ابیات ز 13

 از این مرز فرخنده ی مرد خیز                        ...........................................

 ....................................                          بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
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  قلمرو فکری 10

 را بنویسید. معنی ابیات و عبارات زیر-31

 الف(در مقابل لیمی کریمی کرد.

 ب(جمله عالم زین سبب گمراه شد                     کم کسی ز ابدال حق آگاه شد

 ج(مپندار این شعله افسرده گردد                      که بعد از من افروزد از مدفن

 ود باز کنیم.ه(تا باشد که ما را دمکی زیادت تر در گرمابه بمانیم و شوخ از خ
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 7/1 مفهوم عبارت))بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست(( چیست؟ 17

 در عبارت زیر نویسنده بر چه چیزی تاکید دارد؟ 16

 ))هر آفریده ای نشان خداوند است . اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست((
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 ن گرگ طبع(( چیست؟در بیت زیر منظور شاعر از ))رمه(( و ))چوپا 15

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع                 این گرگی شبان شما نیز بگذرد
1 

آندره ژید در عبارت )) برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست معرفتی که قبل از آن  18

 احساسی نباشد برای من بیهوده است((بر کدام گزینه تاکید دارد؟

 (عاطفه                     ب(آزمایش                        پ(دانش                     ت(عقیدهالف
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 در کدام گزینه از آرایه تلمیح استفاده شده است؟ 19

 الف(چاه از آن زمان  که تو در آن گریستی جوشان است. 

 ب(هیچ شکوفه ای نیست کز تبار لبخند تو نیست

 د که بر دیواره ای اهرام چه می گذرد پ(مور چه می دان

 ت(برای تو با چشم همه محرومان می گریم
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 در کدام گزینه آرایه جناس وجود دارد؟ 51

 الف(سالم او در وقت صباح مومنان را صبوح است.

 ب(الهی عذر ما بپذیر بر عیب های ما مگیر  

 ه خوبی خودپ(الهی ترسانم از بدی خود بیامرز مرا ب

 مهر او بالنشینان  را کشتی نوح استت(ذکر او مرهم دل مجروح است و   
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 در کدام عبارت آرایه ی ))اغراق(( وجود دارد؟ 51

 الف(بیامد که جوید ز ایران نبرد                                 ب(همی گرد رزم اندر آمد به ابر              

 ت(برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس                      پ(همی برخروشید برسان کوس         
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 آیه ی ))التدرکه االبصارو هو یدرک االبصار(( با کدام گزینه متناسب است؟ 55

 الف(یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست                         ب(این بس که نام من برود بر زبان دوست
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 ر اوست                       ت(پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوستپ(عقل من آن ببرد که صورت نگا

 ندارد؟با توجه به معنی ))را((کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب  53

 الف(که ز کوی او غباری به من آر توتیا را                    ب(چو علی که می تواند به سر برد وفا را

 ن ره آفت قضا را                       ت(که به ما سوا فکندی همه سایه هما راپ(که ز جان ما بگردا
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 کدام گزینه صحیح است؟ 50

 الف())سفرنامه((بیان حس و حال ناصرخسرو درباره خود و برادرش نوعی طنز است.

 ب())کالس نقاشی(( بیان حس و حال سهراب سپهری درباره آموزگارش نوعی سفرنامه است.

 )پیرمرد چشم ما بود(( بیان حس و حال جالل آل احمد درباره نیما نوعی زندگی نامه است.پ()

 ت())اسرار التوحید(( بیان حس و حال محمد بن منور درباره پدربزرگش نوعی حسب حال است.
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 کدام اثر به))نثر مسجع((نوشته شده است؟ 57

 پ(تاریخ بلعمی                    ت(فیه ما فیه                   الف(مناجات نامه               ب(قصص االنبیا    
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