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ادامه در صفحه دوم
.ماهیگیر تور را در درون آب انداخته است

  حالل خرندضیعتکیتا خویشتن را  (ب

 .گلوله  های توپ روس باز شدصفیرسپیده ی فردای گنجه، با نهیب و  (ج

درست است ؟ در عبارت های زیر کدام شکل امالیی داخل کمانک

 آن دل کاو خواهد نژندشنژند  (الف

. . معنی واژه های مشخص شده را بنویسید
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. خزانگی آن گوهر نیافتهاستحقاقهیچ کس  (د

دبیر و قلم( ج                      مسجد و محراب( ب                        رقعه و نامه (الف

   کدام گزینه شاخص دارد؟

.در گروه اسمی زیر هسته و نوع وابسته پیشین را مشخص کنید

" عجب دنیای بی وفایی "

.نقش های تبعی عبارت زیر را مشخص کنید

.اعیان و وزیر به خدمت استقبال رفتند (الف 

 "حال دل با تو گفتنم هوس است"
 .جمله معلوم زیر را مجهول کنید

 .انند بی مغز و پوستدون همت (و

  .در متن های زیر ، غلط های امالیی را بیابید و امالی درست آنها را بنویسید

  وذر و وبال آن چه به کار آید؟ قانئم ،  (الف

 .شیخ عطار ، شاعر قرن هفتم ، کتاب اسرارنامه را به جالل الدین هدیه داد (ب
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(نمره7/5)قلمرو زبانی  (  الف

مشروطه می زیست استاد علی اکبر دهخدا، صاحب لغت نامه درعصر (الف 

.موضوع را در جمع مطرح کرد دایی (ب
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 .نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید

 دیشب تو را به مستی تشبیه به ماه کردم (الف 

.وعده ی دیدار ما دیشب بود (ب

.ناچار از بلخ مهاجرت کرد به سبب حراس از بی رحمی ها وکشتار مقول،(ب

.و حکم ربوبیّت به سر مالئکه فرو می گفت (الوحیت- الوهیت )الطاف  (الف

 طلبیدومحمل آراست اشتر ( الف
  بکشید یار ما راحریفانبروید ای  ( ب

.را نشان دهید (ترادف، تضاد، تضمن و تناسب  )در هر یک از جفت واژه های زیر، روابط معنایی 

در نقش قید ظاهر شده است؟ "دیشب"در کدام عبارت واژه
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.آرایه هر عبارت را از داخل کمانک انتخاب کنید 15-

 بخش مشخص شده در عبارت زیر بیانگر کدام آرایه ادبی است ؟16-
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ادامه در صفحه سوم

بلند آن سر که او خواهد بلندش (الف 

مورچون این بشنید، بخندید و گفت(ب

 دامنش آویزدکه از او بگریزد او به هزار دست در   خواهد  اگر معشوق

                                     ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست چپ و راست  هر نفس آواز عشق می رسد از

.را مشخص نمایید"مشبه و مشبه به"در بیت زیر 

در بیت زیر برای قسمت مشخص شده دو آرایه بیابید

است ؟  آورده در بیت زیر شاعر چگونه آرایه جناس همسان را پدید

.در عبارت زیر پیوند وابسته ساز و هم پایه ساز را بیابید

چو لشکر گرد بر گردش گرفتند                       چو کِشتی ، بادپا در رود افکند

"نیست ای که پندم می دهی            کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل درچنگ  دیگر انداز  با زمانی"

 ( نمره5/۸ )قلمرو فکری (ج

و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره   غزو هندوستان آمده است بونصر را بگوی که زر هاست است که پدر ما از

. کرده و حالل تر مال هاست

(نمره ۴ /۵ ). عبارات زیر را به نثر روان بنویسید  معنی و مفهوم

(  نمره۴) قلمرو ادبی (ب

.نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید 

 (تشبیه  -سجع ) مینداز خود را چو روباه شل                       ای دغل برو شیرِ درّنده باش ( الف
(پارادوکس - تشخیص ) شب در سیاهی       دامنِ  نهان می گشت رویِ روشنِ روز                به زیر(ب
(تلمیح -جناس ) بزم پدر، رزم پسر                                درباربزم و دربار رزم ؛. دو درباربود (ج

 . گوهرِ محبت که در صدفِ امانتِ معرفت تعبیه کرده بودند بر مُلک و ملکوت عرضه داشته

    چون کعبه نهاد حلقه در گوش       آمد سوی کعبه سینه پر جوش               

کسی نیکی بیند به هر دو سرای                     که نیکی رساند به خلق خدای

.به دامِ دیو در افتی ، دریغ آن باشد

  چه بسیار است آن سرها که رفته                     به پاس هر وجب خاکی از این ملک
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 شکل هندسی زیر نحوه ی قرار گرفتن قافیه ها در کدام قالب شعری است ؟

*---------------       *------------

/---------------      /------------

0/75

1
       :مرصادالعباد( ب:                            لیلی و مجنون (الف

×------------      ×--------------

0/5

0/5
به روز مرگ، چوتابوت من روان باشد                 گمان مبر مرا درد این جهان باشد  "  " 

.  بیابید و بنویسیداضافی و یک ترکیب وصفیدر بیت زیر یک ترکیب 
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 کدام ویژگی مجنون دیده می شود ؟  "کاو ماند اگر چه من نمانم      /از عشق به غایتی رسانم     "در بیت 

 خوارزمشاهیان به چه انجامید؟ سرنوشت

بیانگر چه دیدگاه   "چرا به دانه ی انسانت این گمان باشد ؟  /نرُست  در زمین که  کدام دانه فرو رفت  "بیت 

اعتقادی است ؟

تاثیر چه امری را بر پدیده ها بیان  "از سنگ، دلی سوخته بیرون آرم/ گر من نظری به سنگ بر، بگمارم  "  در بیت

 می کند ؟

 چیست ؟  "سرسپردگی چند تن از دشمنان خانگی سبب شد دروازه به رویِ دشمن باز شود   "مفهوم عبارت 

علیخانی     با آرزوی پیروزی و بهروزی شما عزیزان

منظور از سد روان چیست ؟ "زهر موجی هزاران نیش می رفت  / در دیده ی شاه سد رواناز این   "در بیت 

بارم

باران بهانه بود تا تو تا آخر کوچه زیر چتر من بمانی

0/5

بر مرد داشته است ؟  یقین چه تأثیری "شد و تکیه بر آفریننده کرد   /یقین ، مرد را دیده بیننده کرد  "در بیت
 دیگر است است که او خداوندِ والیت است خواجه خلیفه دراز باد حالِ خداوندزندگانی   :گفت   "با توجه به عبارت 

 منظور از کلمات مشخص شده چیست ؟ "با امیر محمود به است غزو بوده است

 "شب می گشت پنهان          فروغِ خرگه خوارزمشاهی   در آن تاریک  "با توجه به بیت 


