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 7 قلمرو زبانی الف

 است؟ نادرست ،گزینه کدام در شده مشخصواژۀ  معنی 1

 هر پیدا و پنهان رّزاقتویی  الف(

 گفت: درین معرکه یکتا منمب( 

 ر به حرضت دوستگدوست نگویم م ثـدیـحج( 

 هارفت    به     بستانمی    یـودایـسوقتی   دل      د(

ق هر دانا و نادان    (رندهروزی گی)تویی خال 

 (گـــل ســـرخ)و صحرا منم گـلـبـنتاج رس 

 (مــــــاجـــــرا)داردکه آشنا سخن آشنا نگه

 ه(ــــتـفـــــیـــها)شـخویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی
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 است؟ درست گزینه، کدام در شده مشخصواژۀ  معنی 2

 گویا ز تو کام و زبانم زهـی الف(

 ـرازنـدگـیبگل به همه رنگ و ب( 

 وین بوم محنت از پی آن تا کند خرابج( 

 تو  چه  آیتی  خدا  را  تـمـرحعلی   ای   هامی     د(

  (فـقـط)تویی هم آشکارا هم نهانم 

 (زیبایی)کند از پرتو من زندگیمی

 (دارایی)آشیان شام نیز بگذردت  ـدولبر 

 را)بزرگی( هام   سایۀ  همه   فکندی ماسوا  به   که

 

25/0 

 معنی واژگان مشخص شده را داخل پرانتز بنویسید.در عبارات زیر،  3

 (                     . )مباش عـول  ـمپیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان الف( 

 (                    ) .چیست تـیـلـاه، قیاس کند که مرا ی من اطالع یابدای نوشتم تا چون بر رقعهبرای او[ رقعه] ب(

 (                    ) .حیوان روان شد بـق  و  دست معلم از  ج(

 (                    ) .کردند تا مگر اورا هالک کنند داوتـعبرادران یوسف، آهنگ کید و مکر و  د(

1 

 ؟اردندوجود غلط امالیی گزینه،  کدام در 4

 الهی! فضل خود را یار ما کن الف(

 ایر خروشندهدید یکی بهب( 

 صبا! بر آن رس زلف ار دل مرا بینیج( 

 ای     مفتخر     به     تالع      مسعود      خویشنت  د(

  ز رحمت یک نذر در کار ما کن 

 ایسهمگنی، نادره جوشنده

 داردز روی لطف بگویش که جا نگه

 تأثیر         اخرتان         شام         نیز         بگذرد
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 ؟داردوجود غلط امالیی گزینه،  کدام در 5

مط آن مست شده از غرور الف(  زین َنم

 یکی از دوستان مخلص راب( 

 دال مئاش چنان کن که گر بلغرد پایج( 

 نشان    محض!   نشان   از   که   جویمت؟ای    بی  د(

  رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور 

 مگر آواز من رسید به گوش

 دارده دو دست دعا نگهات بفرشته

 گم  گشت  در  تو  هر  دو  جهان، از  که جویمت؟

 

25/0 

 ای که غلط امالیی دارد، بیابید و شکل صحیح آن را داخل پرانتز بنویسید.های زیر، واژهدر هر یک از عبارت 6

 . )                    ( ی باشدبه هر کاری داد از خویشنت بده، که هر که داد از خویشنت بدهد، از داور مستقنالف( 

 )                    (. خاستم که در گرمابه رومسه ماه بود که موی رس، باز نکرده بودیم و می ب(

 )                    ( .«در علف است؛ حیوان باید بچرد»رسدی گفت:معلم که از مخمثه رسته بود، به خون ج(

ه محکم کردندشیخ بفرمود تا آن روز موشی بگ د( ق  ه کردند  و رس ُه ق   . )                    (رفتند و در ُه

1 

 ؟شده است، بیت به شیوۀ عادی سروده در کدام گزینه 7

 چون بدوم سبزه در آغوش من الف(

 قطرۀ باران که درافتد به خاکب( 

 در بر من ره چو به پایان بردج( 

 ردۀ         نیلوفریدر          بن          این          پ  د(

  بوسه زند بر رس و بر دوش من 

 زو بدمد بس گهر تابناک،

 از خجلی رس به گریبان برد

 همرسی؟      من       چو      با       کند      کیست

 

25/0 

 ؟داردوجود « به قرینۀ معنویفعل حذف»گزینه کدام در 8

 ش را.ـــویـــت خـــرابـــه قـــاص  ـــ؛ خاشـــاس بـــنـــشقـــزا حـــه ســـس را بـــه کـــمـــه الف(

 وش سخن.ـدم و متدی ن و خـر و متواضع دیـظـنـومـکـیـل و نـاضـب و فـل و ادیـردی اهـر را[ مـ]وزیب( 

ه، عجب ج( د: هم فرقت بود هم ُوصلت.تریِن قصهاین قص   هاست؛ زیرا که میان دو ضد جمع بُوم

 ای.از صبح شهادت گزاردهـمـو در آن نـه تـی کـرابـحـق، مـلـت و فـتـابـجـدار نهـنـق آیـفـش د(

25/0 

 ؟ها متفاوت استبا سایر گزینه« را»نوع گزینه، کدام در 9

  هر کس این پنج خصلت را داشته باشد، از آب حقیقت علم و حکمت، سیراب شده است. الف(

  آورد.  الســک  هــب  ودــخ ا ــب اری ــکمــیــن ۀ ــشــقــن ه ــک ود ــب ادت ــع را  م ــلـعــم ب(

ـۀ ج(  ه از ُحسن صورت او گفت، بلکه از ُحسن سیرت او گفت.ـوسف را نـال یـح قـص 

 شـمـشـیـری کـه بـر گـلـوی تـو آمـد، هـر چـیـز و هـمـه چـیـز را در کاینات، به دو پاره کرد. د(

25/0 

 ؟شودمی دیده «جهش ضمیر»گزینه مکدا در 10

 داردهر آن که جانب اهل وفا نگه الف(

 دار، چه گفتچو گفتمش که دمل را نگاهب( 

 رس و زر و دل و جانم فدای آن یاریج( 

 غبار       راهگذارت       کجاست       تا       حافظ  د(

  داردخداش در همه حال از بال نگه 

 داردنگه ز دست بنده چه خیزد؟ خدا

 داردکه حق  صحبت مهر و وفا نگه

 داردبه        یادگار         نسیم         صبا         نگه
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                      را بنویسید. «نکشید پهلوجز از  جانوری هرگز صاد» در جملۀ مشخص شدههای نقش واژه 11

 

1 

 .های زیر را مشخص کنیدنوع ترکیب 12

 حرضت کریم:د(                     فــالن روز:ج(                     هـوای نفس:ب(                     فروغ روی:الف( 

1 

 را مشخص کنید.« واو» زیر نوع در عبارت 13

 (         )       -(          .)      نیکوکاری به مردم َنای وخود را به نیکی  وتا توانی از نیکی کردن میاسا  -

5/0 

 کامل کنید. با حفظ شخصجدول زیر را  14

 مضارع اخباری امر فعل

   دیده بودید
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 5 قلمرو ادبی ب

 است؟ نادرست گزینه، کدام در شده مشخص هایآرایه 15

 چو در وقت بهار آیی پدیدار الف(

 لیک چنان خیره و خاموش ماندب( 

 گفتم این رشط آدمیت نیستج( 

 ها   بکشتکه    در    زمانه    بسی   شمعبادی      د(

  ه(ـیــبـشــبرداری ز رخسار)تحقیقت، پرده 

 آمیزی(کز همه شیرین سخنی، گوش ماند)حس

 گوی و ما خاموش)تـشـخیص(مرغ تسبیح

 اره(ـهم   بر   چراغدان   شام    نیز    بگذرد)اسـتـع
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 است؟ درست گزینه، کدام در شده مشخص هایآرایه 16

 (اســنـج) .باشـر مـــــگـــــه دل، دیـــــو و بـــــگـــــر مـــــگـــــان، دیـــــه زبـــــب الف(

 (هـایــنــک) .ی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیمـگـنـرهـم از بـدیـیـره رسـصـه بـون بـچ ب(

 (استعاره). دـــــیـــــشـــــکیـــــم ا ـــــویــــــگ  را ان ـــــــرغـــــــم م ـــــلـــــعـــــم ج(

 (ســجــع) نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان؟ د(

25/0 

 ؟داردکدام واژه ایهام « افالک     که پیداکرد آدم از کفی خاکبه نام کردگار هفت»در بیت 17

 خاک د(                                     آدم ج(                                    افالک ب(                                   کردگار الف(

25/0 

 .و بنویسید بیابید« من به را خود رخ ببیند  مـاه        شکن مـو، رس ز بگشایم چون»تشبیه پنهان بیت 18
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 را توضیح دهید.  «داردنگه خدا  خیزد؟   چه  بنده دست  ز         مش که دمل را نگاه دار چه گفتچو گفت »بیت ایهام 19
 
 
 

1 

20 

 
 را توضیح دهید.« انددارم، که به احرتام تو قیام کردهدرختان را دوست می»عبارتحُسن تعلیل 

 

 

 

1 

 جاهای خالی را با ابیات مناسب پر کنید. 21

                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هانقض همه پیامن از تو روا باشد  بعد        دربستم، عهد همه بشکستم تو  عهد  تا   

         

 تر بنوازد این نوا راکه لسان غیب خوش      چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟

                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 

 8 قلمرو فکری ج

 .ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید 22

 گذردب    نیز      امش     نکام     سختی     تا               کنیم   سپر    تحمل    ز     تیرتان   جور     برالف( 

 
 

 هاابانیب است   سهل باشد،  حرم   عشق چون               شاید   برسد  را    ام   رنجی   طلبت    در   گر ب( 

 
 

 .حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق  و باطلی از جای نشوند بدان کوش که به هر ُمحالی ازج( 

 
 
 .ای خـفـتـهیــاد دارم کــه شــبــی در کــاروانــی هــمــه شــب رفــتــه بــودم و سـحـر در کـنـار بـیـشـهد( 

 
 

4 

 دارد؟ غرابت« شک جـاِن جـانیییـقـیـن دانم که ب     هر آن وصفی که گویم بیش از آنی»کدام گزینه، با بیت 23

ْهم را بار الف(  نه در ایوان قربش وم

 در وصف حسن دوست چه خواهی دهن گشود؟ب( 

 ای خرد رسگشتۀ درگاه توج( 

 ای   برتر   از   خیال   و   قیاس   و   گامن  و  ومْهم  د(

  نه با چون و چرایش عقل را کار 

 اول زبان عشق بیار و لب ادب

 رشته گم در راه توعقل را رس 

 ایماند   و   شنیدیم  و  خواندهوز   هر   چه   گفته
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 دارد؟ قرابت «شد هست تا کوفت نیستی در     شد پست کاو یافت آن از بلندی»بیت با گزینه، مفهوم کدام 24

 پست شد خرسو مسکین به لگدکوب فراق الف(

ت پستب(   تو را به خاک فروبرده است هم 

 ِر اعتباری اگر زنی، مگُذر ز ساز فروتنیدج( 

 اظهار      عجز     در     بر     ظامل     روا      مدار  د(

  مور در خاک فرو رفت، سلیامن چون است؟ 

 خواهدکنی از خود که زاد میسفر َنی

دعا، به تالش ریشه مثر دهد  که به کام حاصل م 

 ش    استاشک     کباب     موجب     طغیان     آت
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 ؟دارند مفهومی تناسب «نومیدی در را امید و دان بسته امید در را نومیدی»عبارتِ با . . . گزینۀ جز به هاگزینه همۀ 25

ید طی شد وقت آن آمد که نومیدی الف(  شب ام 

 های غم آبسنت روز طمرمب)شادی( استهمه شبب( 

 چاک شد پیرهن عمر به صد نومیدیج( 

 صبح      امید     است     شب     نومیدی      پردۀ  د(

  غبار ما ضعیفان هم به دامان سحر پیچید 

 یوسف روز به چاه شب یلدا بینند

ید به دامان قبایی نرسید  دست ام 

 تا    غذا    خون     نشود،     شیر     نگردد    هرگز
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« از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، نباید ناامید شدمردم بدانند به شدتی که »مقابلِ عبارتمفهوم  26

 ؟است آمدهکدام گزینه در

 نگذرد بر من شبی کز داغ روزافزون ننامل الف(

 دوران روزگار به ما بگذرد بسیب( 

 شامرجور گردون گر چه بسیار است و قهرش بیج( 

 شوداعد     َنیبا      ما      چو       روزگار      مس  د(

  همچو نی لربیز دردم، چون نسوزم؟ چون ننامل؟ 

 گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود

 حد  است و پایان، غم مخوررحمت رحامن چو بی

 باید      شدن     به     لطف     خداوند     امیدوار
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 ؟ها متفاوت استمفهوم کدام گزینه با سایر گزینه 27

 د شادی و غم جاودانیَنانم  الف(

 بس که روز و شبم از دل سپه غم گذردب( 

 ز غم مباش غمین و مشو ز شادی، شادج( 

 گوش   کن  پند  ای  پرس!  از  بهر  دنیا  غم   مخور  د(

  به نیک و بد برآید زندگانی 

 کاروان طرب و شادی از آن کم گذرد

 کنند دوامکه شادی و غم گیتی َنی

 اوالد     آدم    هر    چه    آید    بگذردبر     رس    
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 ؟دارد مفهومی تناسب با کدام گزینه «دان برابر نیایدهرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب»مفهوم عبارت 28

 قدم نِه در ره دلجویی دوست الف(

 به دوستی که ندارم ز کید دشمن باکب( 

 بدان ارادۀ تنها اگر خدا خواهدج( 

 وّللا          خیر        املاکرین        گفت        حق  د(

  مرتس از بغض و کید و کین دشمن 

 و گر به تیغ بود در میان ما فاصل

 کوه و در و بیابان رانبشت خواهم 

 رو          مکر           و          افسون           مکن

 

25/0 

 ؟داردنتناسب با کدام گزینه « هاگویم و بعد از من گویند به دورانمی     خن از عشقشگویند مگو سعدی، چندین س»مفهوم بیت 29

 وین نغمۀ محبت بعد از من و تو مانمد الف(

 این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن استب( 

 از صدای سخن عشق ندیدم خوشرتج( 

 عشق    و    اساس    عشق     نهادند     بر    دوام  د(

  ه باقی است آواز باد و بارانتا در زمان 

 دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

ار مباند  یادگاری که در این گنبد دو 

 پذیر       نگردد       بنای       عشقیعنی       خلل

 

25/0 

 ؟شودمیگزینه دریافت ام کداز « چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد       بیداد ظـالـمـان شام نـیـز بگذرد»بیتمفهوم  30

 تو بارگه دادی، کِی درخور بیدادی الف(

 کشان رسید انصافبه بارگاه تو دامنب( 

 در بارگاه دیو درآیی که داد دادج( 

 ما    بارگه    دادیم،    این    رفت    ستم    بر    ما  د(

  چون کار تو آزادی، افکار تو قانون شد 

 بیدادز درگه تو گریبان دریده شد 

 جا همه دمد)جانور( استداد از خدای خواه که این

 بر   قرص   ستمکاران   تا   خود   چه   رسد   خذالن

 

25/0 

منظور از « رخ زندگان رازی در بر داشت و از رس نیازی بودصاد، هرگز جانوری جز از پهلو نکشید و َنایش نیم»در عبارت 31

 چیست؟« راز»

 

1 

آشامانی/ ای/ با جامی از فرهنگ/ و برشی ت رهگذار را میبر تاالبی از خون خویش/ در گذرگِه تاریخ ایستاده»مفهوم عبارت 32

 را بنویسید.« هر آن کس که تشنۀ شهادت است

 

 

1 

 20 جمع نمرات د

 نمره به حروف:                                              نمره به عدد:                            

 موفق باشید                                                                                                                        
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 7 قلمرو زبانی الف

 است؟ نادرست گزینه، کدام در شده مشخصواژۀ  معنی 1

 هر پیدا و پنهان )=روزی دهنده(رّزاقتویی  الف(

 گفت: درین معرکه یکتا منمب( 

 دوست نگویم مگر به حرضت دوست ثـدیـحج( 

 هابه     بستان    رفتمی    یـودایـسوقتی   دل      د(

ق هر دانا و نادان    (⚫گیرندهروزی )تویی خال 

 (گـــل ســـرخ)و صحرا منم گـلـبـنتاج رس 

 (مــــــاجـــــرا)داردکه آشنا سخن آشنا نگه

 ه(ــــتـفـــــیـــها)شـخویشتنم کردی بوی گل و ریحانبی

 

25/0 

 ت؟اس درست گزینه، کدام در شده مشخصواژۀ  معنی 2

 گویا ز تو کام و زبانم )=آفرین(زهـی الف(

 )=شایستگی، لیاقت(بـرازنـدگـیگل به همه رنگ و ب( 

 وین بوم محنت از پی آن تا کند خرابج( 

 آیتی  خدا  را تو چه )=مهربانی(رحـمـتعلی ای هامی  د(

  (فـقـط)تویی هم آشکارا هم نهانم 

 (زیبایی)کند از پرتو من زندگیمی

 ⚫(دارایی)آشیان شام نیز بگذردت  ـدولبر 

 را)بزرگی( هام   سایۀ  همه   فکندی ماسوا  به   که

 

25/0 

 معنی واژگان مشخص شده را داخل پرانتز بنویسید.در عبارات زیر،  3

 ( . . شیفته، بسیار مشتاق، آزمند. . . )مباش عـول  ـمپیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان الف( 

 (. . شایستگی، لیاقت. . ) .چیست تـیـلـاهی من اطالع یابد، قیاس کند که مرا ای نوشتم تا چون بر رقعهبرای او[ رقعه] ب(

 (. . گودی چشماندام چون رورفتگی هر ف. . ) .حیوان روان شد بـق  و  دست معلم از  ج(

 (. . دشمنی. . ). دکردند تا مگر اورا هالک کنن داوتـعبرادران یوسف، آهنگ کید و مکر و  د(

1 

 ؟نداردوجود غلط امالیی گزینه،  کدام در 4

 الهی! فضل خود را یار ما کن الف(

 ایخروشنده )=بحر(بهردید یکی ب( 

 صبا! بر آن رس زلف ار دل مرا بینیج( 

 مسعود      خویشنت    )=طالع(ای  مفتخر  به  تالع  د(

  در کار ما کن )=نظر(نذرز رحمت یک  

 ای، نادره جوشندهسهمگنی

 ⚫داردز روی لطف بگویش که جا نگه

 تأثیر         اخرتان         شام         نیز         بگذرد

 

25/0 
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 ؟داردوجود غلط امالیی گزینه،  کدام در 5

مط آن مست شده از غرور الف(  زین َنم

 یکی از دوستان مخلص راب( 

 پایچنان کن که گر بلغرد  )=معاش(دال مئاشج( 

 نشان    محض!   نشان   از   که   جویمت؟ای    بی  د(

  رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور 

 مگر آواز من رسید به گوش

 ⚫داردات به دو دست دعا نگهفرشته

 گم  گشت  در  تو  هر  دو  جهان، از  که جویمت؟

 

25/0 

 بیابید و شکل صحیح آن را داخل پرانتز بنویسید.ای که غلط امالیی دارد، های زیر، واژهدر هر یک از عبارت 6

 ( . . مستغنی. . . )به هر کاری داد از خویشنت بده، که هر که داد از خویشنت بدهد، از داور مستقنی باشدالف( 

 (. . خواستممی. . ). خاستم که در گرمابه رومسه ماه بود که موی رس، باز نکرده بودیم و می ب(

 (. . مخمصه. . ) .«در علف است؛ حیوان باید بچرد»رسدی گفت:ه رسته بود، به خونمعلم که از مخمث ج(

ه محکم کردند د( ق  ه کردند  و رس ُه ق   (. . ُحّقه. . ). شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در ُه

1 

 ؟شده است، بیت به شیوۀ عادی سروده در کدام گزینه 7

 سبزه در آغوش من چون بدوم الف(

 به خاک )=فعل(رۀ باران که درافتدقطب( 

 )=فعل(برددر بر من ره چو به پایان ج( 

 در          بن          این          پردۀ         نیلوفری  د(

  بر رس و بر دوش من )=فعل(بوسه زند 

 بس گهر تابناک، )=فعل(زو بدمد

 ⚫)=فعل(برداز خجلی رس به گریبان 

 من      همرسی؟     با    چو   )=فعل(کیست   کند

 

25/0 

 ؟داردوجود « فعل به قرینۀ معنویحذف»گزینه کدام در 8

ـــه قـــرابـــت خـــویـــش را.هـــمـــه کـــس را بـــه ســـزا حـــق الف(  شـــنـــاس بـــاش؛ خـــاص 

 وش سخن.ـو متدی ن و خ دمـر و متواضع دیـظـنـومـکـیـل و نـاضـب و فـل و ادیـردی اهـر را[ مـب( ]وزی

ه، عجب ج( د: هم فرقت بود هم ُوصلت.تریِن قصهاین قص   هاست؛ زیرا که میان دو ضد جمع بُوم

 ⚫ای.کـه تـو در آن نـمـاز صبح شهادت گزارده ]است[و فـلـق، مـحـرابـی ]است[دار نـجـابـتـتشـفـق آیـنـه د(

25/0 

 ؟ها متفاوت استینهبا سایر گز« را»نوع گزینه، کدام در 9

 (مفعولی) هر کس این پنج خصلت را داشته باشد، از آب حقیقت علم و حکمت، سیراب شده است. الف(

 (فک اضافه یا نهادی)⚫کــاری  بــا  خــود  بــه  کــالس  آورد.مــعـلــم  را  عــادت  بــود  کــه  نــقــشــۀ  نــیــم ب(

ـۀ ج(  (مفعولی)از ُحسن صورت او گفت، بلکه از ُحسن سیرت او گفت. هـوسف را نـال یـح قـص 

 (مفعولی)شـمـشـیـری کـه بـر گـلـوی تـو آمـد، هـر چـیـز و هـمـه چـیـز را در کاینات، به دو پاره کرد. د(

25/0 

 ؟شودمی دیده «جهش ضمیر»گزینه کدام در 10

 داردهر آن که جانب اهل وفا نگه الف(

 دار، چه گفته دمل را نگاهچو گفتمش کب( 

 رس و زر و دل و جانم فدای آن یاریج( 

 غبار       راهگذارت       کجاست       تا       حافظ  د(

  دارد⚫در همه حال از بال نگه شخدا 

 داردز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه

 داردکه حق  صحبت مهر و وفا نگه

 داردصبا         نگه به        یادگار         نسیم        

 

25/0 
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 را بنویسید.                      «نکشید پهلوجز از  جانوری هرگز صاد»های مشخص شده در جملۀ نقش واژه 11

 متِممد( پهلو:               مفعولج( جانوری:                        قیدب( هرگز:                       نهادالف( صاد: 

1 

 های زیر را مشخص کنید.ع ترکیبنو 12

 اضافی د( حرضت کریم:           وصفیج( فــالن روز:           اضافیب( هـوای نفس:            اضافیالف( فروغ روی: 

1 

 را مشخص کنید.« واو»زیر نوع  در عبارت 13

 (. . عطف. . )-(. . ربط، پیوند . .نیکوکاری به مردم َنای.) وخود را به نیکی  وتا توانی از نیکی کردن میاسا  -

5/0 

 کامل کنید. با حفظ شخصجدول زیر را  14

 مضارع اخباری امر فعل

 بینیدمی ببینید دیده بودید
 

5/0 

 5 قلمرو ادبی ب

 است؟ نادرست گزینه، کدام در شده مشخص هایآرایه 15

 چو در وقت بهار آیی پدیدار الف(

 دلیک چنان خیره و خاموش مانب( 

 گفتم این رشط آدمیت نیستج( 

 ها   بکشتبادی    که    در    زمانه    بسی   شمع  د(

  ⚫برداری ز رخسار)تــشـبــیـه(حقیقت، پرده 

 آمیزی(کز همه شیرین سخنی، گوش ماند)حس

 گوی و ما خاموش)تـشـخیص(مرغ تسبیح

 هم   بر   چراغدان   شام    نیز    بگذرد)اسـتـعـاره(

 

25/0 

 است؟ درست گزینه، کدام در شده مشخص هایآرایه 16

 (جـنــاس) بـــــه زبـــــان، دیـــــگـــــر مـــــگـــــو و بـــــه دل، دیـــــگـــــر مـباش. الف(

 (کــنــایـه) چـون بـه بـصـره رسـیـدیـم از بـرهـنـگـی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. ب(

 (استعاره)کـــــشـــــیـــــد. ـــلـــــم  مـــــــرغـــــــان  را  گــــــویـــــا  مـــــیمـــــعــ ج(

 )بند و زندان، امر و فرمان( ،روی و خوی( )⚫(ســجــع) نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان؟ د(

25/0 

 ؟داردکدام واژه ایهام « افالک     که پیداکرد آدم از کفی خاکتبه نام کردگار هف»در بیت 17

 خاک د(    . حرضت آدم(2. انسان؛ 1)=⚫آدم ج(                                  افالک ب(                                 کردگار الف(

25/0 

 بیابید و بنویسید.« من به را خود رخ ببیند  مـاه        شکن مـو، رس ز بگشایم چون»تشبیه پنهان بیت 18

 «بیند.چشمه به آیینه تشبیه شده که ماه رخ خود را در آن می»

25/0 
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 را توضیح دهید.  «داردنگه خدا  خیزد؟   چه  بنده دست  ز         چو گفتمش که دمل را نگاه دار چه گفت »بیت ایهام 19
. بندۀ خدا.2      . من.1   :ایهام دارد« بنده»ــ واژۀ

1 

20 

 
 را توضیح دهید.« انددارم، که به احرتام تو قیام کردهدرختان را دوست می»عبارتحُسن تعلیل 

، که این دلیلی غیر واقعی)ادبی( است اما است )ع(در این عبارت شاعر عقیده دارد که دلیل ایستادگی درختان، احرتام به امام حسین»

  «کند.خاطب را اقناع میانگیزی مبدلیل زیبایی و خیال

1 

 جاهای خالی را با ابیات مناسب پر کنید. 21

 . .  هابا یاد تو افتادم از یاد برفت آن. .         . .گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل . .                           

 هاهمه پیامنبعد  از تو روا باشد  نقض        تا  عهد  تو  دربستم، عهد همه بشکستم  

         

 تر بنوازد این نوا راکه لسان غیب خوش      چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟

 . . را  آشنا  بنوازد   آشنایی پیام  به . .       . . همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی. .                          

2 

 8 قلمرو فکری ج

 ارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.ابیات و عب 22

 تا      سختی     کامن     شام     نیز     بگذرد              بر    جور    تیرتان    ز    تحمل    سپر    کنیمالف( 

 خواهد شد.چرا که روزگار قدرت شام نیز سپری  ؛کنیمظلم و ستم شام ایستادگی میتیر با سپری از صرب و تحمل در برابر ــ 

 
 هاب( گر    در    طلبت   رنجی   ما   را   برسد   شاید              چون  عشق  حرم  باشد،  سهل  است  بیابان

گونه که هر کس عشق دیدار کعبه را داشته باشد، م، شایسته است. هامنیاگر در راه رسیدن به تو، گرفتار رنج و سختی شوــ 
 شود.او آسان می های گذر از بیابان بردشواری

 

 ج( بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حق  و باطلی از جای نشوند.

های بزرگ با هر سعی کن در مواجهه با هر کار غیرممکنی از حالت اصلی و انسانی خود خارج نشوی)آشفته نشوی(؛ زیرا انسانــ 

 .شوندآشفته منی کار درست و نادرستی عصبانی و

 

 ای خـفـتـه.د( یــاد دارم کــه شــبــی در کــاروانــی هــمــه شــب رفــتــه بــودم و سـحـر در کـنـار بـیـشـه

 م.ه بودآید که شبی همراه کاروانی متام شب را راه رفته بودم و سحرگاه نزدیک جنگلی خوابیدــ یادم می
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 دارد؟ غرابت« شک جـاِن جـانییـقـیـن دانم که بی     صفی که گویم بیش از آنیهر آن و »کدام گزینه، با بیت 23

ْهم را بار الف(  نه در ایوان قربش وم

 در وصف حسن دوست چه خواهی دهن گشود؟ب( 

 ای خرد رسگشتۀ درگاه توج( 

 ای   برتر   از   خیال   و   قیاس   و   گامن  و  ومْهم  د(

  کار نه با چون و چرایش عقل را 

 ⚫اول زبان عشق بیار و لب ادب

 عقل را رسرشته گم در راه تو

 ایماند   و   شنیدیم  و  خواندهوز   هر   چه   گفته
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 )نوبت اول(1فارسی آزمونسؤاالت 

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سنگر

 پروفسور رضادبیرستان دولتی 

دورۀ دوم

12/10/1397 تاريخ:

محل مهر آموزشگاه  صبح 8 ساعت: خانوادگي:                                       نام و نام 

 دقیقه 80زمان:  دهم پایه تحصیلی:

 صفحه 6 تعداد صفحه: الؤ س 32ال: ؤ تعداد س دعلیدرسول پورمحم  محم   نام و نام خانوادگی دبیر:

نمرهسؤاالتردیف 
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 دارد؟ قرابت «شد هست تا کوفت نیستی در     شد پست کاو یافت آن از بلندی»بیت با گزینه، مفهوم کدام 24

 اقپست شد خرسو مسکین به لگدکوب فر  الف(

ت پستب(   تو را به خاک فروبرده است هم 

 دِر اعتباری اگر زنی، مگُذر ز ساز فروتنیج( 

 اظهار      عجز     در     بر     ظامل     روا      مدار  د(

  مور در خاک فرو رفت، سلیامن چون است؟ 

 خواهدکنی از خود که زاد میسفر َنی

دعا، به تالش ریشه مثر  ⚫دهد که به کام حاصل م 

 اشک     کباب     موجب     طغیان     آتش    است
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 ؟دارند مفهومی تناسب «نومیدی در را امید و دان بسته امید در را نومیدی»عبارتِ با . . . گزینۀ جز به هاگزینه همۀ 25

ید طی شد وقت آن آمد که نومیدی الف(  شب ام 

 ستهای غم آبسنت روز طمرمب)شادی( اهمه شبب( 

 چاک شد پیرهن عمر به صد نومیدیج( 

 پردۀ      صبح      امید     است     شب     نومیدی  د(

  غبار ما ضعیفان هم به دامان سحر پیچید 

 یوسف روز به چاه شب یلدا بینند

ید به دامان قبایی نرسید  ⚫دست ام 

 تا    غذا    خون     نشود،     شیر     نگردد    هرگز
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« مردم بدانند به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، نباید ناامید شد»مقابلِ عبارتمفهوم  26

 ؟است آمدهکدام گزینه در

 نگذرد بر من شبی کز داغ روزافزون ننامل الف(

 دوران روزگار به ما بگذرد بسیب( 

 شامرجور گردون گر چه بسیار است و قهرش بیج( 

 شودبا      ما      چو       روزگار      مساعد     َنی  د(

  ⚫همچو نی لربیز دردم، چون نسوزم؟ چون ننامل؟ 

 گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود

 حد  است و پایان، غم مخوررحمت رحامن چو بی

 باید      شدن     به     لطف     خداوند     امیدوار
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 ؟ها متفاوت استگزینه با سایر گزینهمفهوم کدام  27

 َنانمد شادی و غم جاودانی الف(

 بس که روز و شبم از دل سپه غم گذردب( 

 ز غم مباش غمین و مشو ز شادی، شادج( 

 گوش   کن  پند  ای  پرس!  از  بهر  دنیا  غم   مخور  د(

  به نیک و بد برآید زندگانی 

 ⚫کاروان طرب و شادی از آن کم گذرد

 کنند دوامشادی و غم گیتی َنی که

 بر     رس    اوالد     آدم    هر    چه    آید    بگذرد
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 ؟دارد مفهومی تناسب با کدام گزینه «دان برابر نیایدهرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب»مفهوم عبارت 28

 قدم نِه در ره دلجویی دوست الف(

 من باکبه دوستی که ندارم ز کید دشب( 

 بدان ارادۀ تنها اگر خدا خواهدج( 

 وّللا          خیر        املاکرین        گفت        حق  د(

  مرتس از بغض و کید و کین دشمن 

 و گر به تیغ بود در میان ما فاصل

 نبشت خواهم کوه و در و بیابان را

 ⚫رو          مکر           و          افسون           مکن
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 ؟نداردبا کدام گزینه تناسب « هاگویم و بعد از من گویند به دورانمی     گویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش»مفهوم بیت 29

 وین نغمۀ محبت بعد از من و تو مانمد الف(

 این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن استب( 

 از صدای سخن عشق ندیدم خوشرتج( 

 عشق     نهادند     بر    دوام   عشق    و    اساس   د(

  تا در زمانه باقی است آواز باد و باران 

 ⚫دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

ار مباند  یادگاری که در این گنبد دو 

 پذیر       نگردد       بنای       عشقیعنی       خلل
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 ؟شودمیاز کدام گزینه دریافت « بیداد ظـالـمـان شام نـیـز بگذرد      چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد »بیتمفهوم  30

 تو بارگه دادی، کِی درخور بیدادی الف(

 کشان رسید انصافبه بارگاه تو دامنب( 

 در بارگاه دیو درآیی که داد دادج( 

 ما    بارگه    دادیم،    این    رفت    ستم    بر    ما  د(

  کار تو قانون شدچون کار تو آزادی، اف 

 ز درگه تو گریبان دریده شد بیداد

 جا همه دمد)جانور( استداد از خدای خواه که این

 ⚫بر   قرص   ستمکاران  تا   خود   چه   رسد   خذالن

 

25/0 

منظور از « درخ زندگان رازی در بر داشت و از رس نیازی بو صاد، هرگز جانوری جز از پهلو نکشید و َنایش نیم»در عبارت 31

اش را یا مجسمه نقاش کند وکامل  معتقد بودند اگر شخصی موجودی را برخیدر باورهای گذشتۀ اسالمی، » چیست؟« راز»

 «برتاشد، باید در روز قیامت به آن جان بخشد وگرنه مورد عذاب واقع خواهد شد.

1 

آشامانی/ ی/ با جامی از فرهنگ/ و برشی ت رهگذار را میابر تاالبی از خون خویش/ در گذرگِه تاریخ ایستاده»مفهوم عبارت 32

 «طلبی تداوم دارد.و شهادت ظلمفرهنگ و اندیشۀ عاشورا، مبارزه با »     را بنویسید.« هر آن کس که تشنۀ شهادت است
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