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1    

  ) نمره 5/7الف ) قلمرو زبانی ( 

  معناي واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  

      .دان برابر نیایدا  خواست خداوند غیب کایدان بهرگز کید   -2.                              را برآورد دم را آویخت گردهمعلم   - 1    

 .ما نهادنهاد عشق شوري در  -4     .محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گزارده اي فلق  -3     

  

1  

  نوع حذف را در عبارات زیر بنویسید. 2

  الف :  در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پندو حکمت.

  ب :   شفق آینه دار نجابتت.

1  

  را مشخص کنید.واژ ه ها ( تضاد ترادف تضمن تناسب ) رابطه معنایی  3

  .داد او سیرت حسن از بلکه او صورت حسن از نه را یوسف حال قصه  -) الف 

  چون بگشایم ز سر مو شکن         ماه ببیند رخ خود را به من )ب

1  

  جاي خالی را با فعل مناسب پر کنید . 4

  مضارع اخباري: ..............   آینده :..............    ماضی التزامی :......... :.......................  ادهاضی سمفعل :  نوشته بودي       
1  

  نوع (( واو )) را مشخص کنید .     5

  یک چنان خیره و خاموش ماند.ل -1  

  به وقت نومیدي امیدوارتر باش و نومیدي را در امید ، -2

1  

  کلمات مشخص شده را بنویسید.نقش دستوري  6

  حامل سرمایه شدمن ابر ز وپنهان            یی رزاق هر پیدا  تو      
1  

  ؟ دام گزینه نقش ضمیر تفاوت دارددر ک 7

  .حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت  -2اي بی نشان محض نشان از که جویمت        -1     

  داده تنش بر تن ساحل یله  -4گفت       ، چه  چو گفتمش که دلم را نگاه دار -3      

1  

  کاربرد امروزه آن مقایسه کنید. خص شده را باش، معناي واژه م"باز گرفتمارا به نزدیک خویش "جمله ر د 8

  

0,5  

  نمره)4ادبی ( ب ) قلمرو  9

  نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید. -1 

  :گوشواره عرش:                                            ب) قابوس نامهالف ) 

1  

  .را بیابید و مفهوم آن را بنویسیدمجاز  یک در عبارت زیر 10

   سر و زر و دل و جانم فداي آن یاري     که حق صحبت مهرو وفا نگه دارد

  

1  

  بیت زیر کدام واژه ایهام دارد ؟معانی مختلف آن را بنویسید.در  11

    "گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد                    گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید. "     

  

1  

  1  ).کنایه-حسن تعلیل-استعاره-آرایه هاي خواسته ده را در عبارات زیر پیدا کنید(حس آمیزي 12
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  تگل از شوق تو خندان در بهار اس  الف )  

  ب) کز همه شیرین سخنی گوش ماند  

  ندید اندر جهان تاراج غم را         ج )   چو سرو از راستی بر زد علم را  

  زین کاروان سراي بسی کاروان گذشت     ناچار کاروان شما نیز بگذرد  د)   

  

  نمره)  5/8قلمرو فکري (پ)  13

  را معنی کنید. ابیات و عبارات زیر

  همه کس را به سزا حق شناس باش خاصه قرابت خویش را  - 1  

  ؟ابد قیاس کند که مرا اهلیت چیستچون بر رقعه من اطالع ی -2  

  خلف صدق نیاکان هنرور خود بود      -3  

  چندان تناوري و بلند که هنگام تماشا کاله از سر کودك عقل می افتد-4  

4  

  شاعر از (( رمه)) و  ((چوپان گرگ طبع )) چیست؟در بیت زیر مقصود  14

  ما نیز بگذردشاین گرگی شبان               وپان گرگ طبع    چسپرده به رمه اي تو  

  

1  

  هر جمله را مشخص کنید. پایدارحماسی)-غنایی-گونه ادبی ( تعلیمی  -  15

  الف )  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي         فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد 

    ب)شمشیري که بر گلوي تو آمد، هر چیز و همه چیز را در کاینات به دو نیم کرد 

1  

  عبارت (شرف المکین) به کدام گزینه ارتباط دارد؟  16

  )هر که داد  از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.1

  ) هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم2

  ) گاه چو تیري که رود بر هدف3

  ) صورت زیباي ظاهر هیچ نیست / اي برادر سیرت زیبا بیار4 

  

1  

  1  ات پایداري چیست؟یموضوع اصلی ادب  17

  .مفهوم عبارت (( گندم نماي جو فروش مباش.)) را بنویسید   18

  

0,5  

  20  موفق باشید  
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