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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 )نمره5/7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

  .استفرض ، رسیدن ، به خدااي عزیز)ب                      گشته  باسقتخم خرمایی به تربیتش نخل )الف
 .اندواترقّیده آقا  ،دیدم ماشاءاهللا چشم بد دور) د               ...   پور زال زر / هاي  هول ناورد ۀمرد عرصشیر )ج

1 

. بیابیدبه ترتیب، » رنج«و» آویزان«ه هاي واژبراي یک برابر معنایی ،هاي زیر واژه بیناز  2
  ، تجرید، سروشمعلّق، کاهلی، تعب، طاق، رواق

5/0 

  .کمانک انتخاب کنیداز داخل امالي درست را   3
 غو) برخواست/ برخاست(چو او را بدیدند ) ب     وین مردم نحس دیو مانند) /ستوران سطوران /(تا وارهی از دم  )الف

5/0 

  .مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدچهارهاي زیر،  در گروه کلمه  4
 عسارة - گزند و آسیب	- رم و حیاذآ -  ناجوانمردان چاه قدرچریغ آفتاب  - -اطراق و در جایی ماندن - غرامت و تاوان

- تاك

1 

  .مشخّص شده را بنویسیدهاي  واژههر یک از  نقش دستوري   5
 »نالیده اند مرد و زندر نفیرم                  را ببریده اند  مـتا  نیستانکز «           

5/0 

 .است» فعل+ مسند + مفعول + نهاد « .....  به جزها  همۀ گزینهالگوي ساخت  6
 .گرداند عشق حقیقی دل و جان را پاك می) 2  .پندارند برخی عاشق را دیوانه می)1

 .بیند پروانه ، همه جهان را آتش) 4  .گفتند فداکار میمردم به او دهقان ) 3

5/0 

 .را تعیین نمایید ص شدهوابستۀ مشخّ نوع وابستۀ ،هاي اسمی زیر در هر یک از گروه  7
چمنی رنگ سبز )ب لباس ایرانی  دستسه ) الف

5/0 

 ست؟ا اسنادي غیرو در کدام مصراع ،  اسناديدر کدام مصراع ، » نیست«فعل  کاربرد معنایی 8
 !؟ار نیستگفت والی از کجا در خانه خم)ب گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست )الف

5/0 

9  به پرسش ها پاسخ دهیدزیرجملۀه به با توج ،.  
 ».آموزد ست که رستم به او رسم پهلوانی می، شاه کیانی اسیاوش، فرزند کاووس«

  دارد؟» مفعول«کدام گروه اسمی ، نقش دستوري ) الف
 .بیابید و بنویسیدو یک ترکیب وصفی یک ترکیب اضافی ) ب

 ؟ مسند است یا بدل» شاه کیانی« گروه اسمی) ج 

 1 

 .با توجه به سرودة زیر، به پرسش ها پاسخ دهید  10
  »... ،جوید و پروازکنان در آسمان مرا می/ د اما خنده ات که رها می شو«

؟ ، ماضی استمراري است یا مضارع اخباريافعالزمان ) ب         . بنویسید» پروازکنان«واژة را در » ان«مفهوم ) الف

5/0 

 ادامۀ سواالت در صفحۀ دوم
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٢

  .بنویسید ص شدهمشخّ در گروه هاي اسمی نوع وابسته هاي پیشین و پسین را  11
  »نیزه و خنجر دیواره هایشبر کف و  هر سوکشته « 

  

5/0  

  .را مشخّص کنید) پیرو(وابسته  و جملۀ) پایه(هسته  مرکّب زیر، جملۀ جملۀدر   12
   »ه شدم که دنیا عجیب فراموشکار استمن بعد از خواندن این مطلب متوج.«  

5/0  

  ) نمره 4( قلمروادبی) ب
  .ص شده را بنویسیدمفهوم نمادین هر یک از واژه هاي مشخّ  13

  ش ــود را به آتــد خـــی زنــه مـونــچگ       وش      ــخۀــروانــپه آن ــر کــن آخــببی) الف 
  ؟غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو    در کوچه هاي غم و درد        ،برزخ سردآن جا در آن ) ب

  

5/0  

  .بیات زیر را از کمانک مقابل آن انتخاب کنیدآرایۀ متناسب با هر یک از ا  14
  )سجعاسلوب معادله–(یست          مر زبان را مشتري جز گوش نیستـــوش نــه جز بیــوش رم این هــمح) 1
  )تلمیحاستعاره–(غتی است که جمشید جم نداشت ما را فرا       ن که جیب و جام من از مال و می تهی است   با آ) 2
  )تکرار  ضاد–ت( اینک بهار من و تو ز با گل بخوانیم ـبرخی          ، فصل شکوفایی ما این فصل، فصل من و توست)3
  )تشخیص مجاز –( ریان شدند ـدانش گــر خنــریان شدند         برآن چهــت بـــه دشــر همـــراســس) 4

  

1  

 ؟ۀ حماسه استبیت زیرداراي کدام زمین  15
  »راهچنین بود آیین و این بود                 بدان گاه سوگند پرمایه شاه     «           

  

5/0  

  یادآور کدام مثَل است ؟ ،عبارت زیر  16
  .به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببردناچار شده ارة دموکراسی قرن بیستم، از بیم عقرب جرّ

  

5/0  

  .  به را معلوم کنید مشبه و مشبه ،از خوان هشتم ،زیر بنددر   17
  »آور نگیز و شگفتا و غم/ ، بی شرمیش ناباور چاه چونان ژرفی و پهناش« 
  

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  18
  :کویر) د         :    العشق ۀیقـفی حق) ج   :                سانتاماریا) ب           :هوا را از من بگیر خنده ات را نه)الف

1  

  ) نمره 5/8(قلمرو فکري ) ج
  .به نثر روان بنویسیدزیر را ابیات و عبارات معنی هریک از 

  مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است             مرغ اسیر این همه بهر وطن است        نالۀ  19
  

75/0  
  ار ــده کرده است و او شرمســه بنـگن              دگار     ــداونــن و لطف خــرم بیــک  20

  
5/0  

  شمشیري است آخته /،براي دستان من/  تو بخند ؛ زیرا خندة  21
  

5/0  
  سـاه کـگ آن آگــت از فرسنــنیس             ، کس       وا نیــامـد در جهـان زین راه  22

  

5/0  
  سهادامۀ سؤاالت در صفحۀ 
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٣

  .خواندند خط از کرانۀ رود تیبر می ،کرانه هاي فرات  23
  

75/0  
  بردش نماز  ،فرود آمد از باره                            بدان گه که شد پیش کاووس باز     24

  

5/0  
  .کرده ؛ از تختخواب پایین نیایید خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن  25

  

5/0  
  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش

  .ص شده را بنویسیدی قسمت هاي مشخّمفهوم کلّ  26
  رفتـــازي نگــرگ را به بــت مـحیثی                    گفتــون تو شـی چـکس ش دالوراـزین پی) الف

  

  گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست                   گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي  ) ب
  

    1  

  .ابیات زیر را بنویسیدمضمون مشترك   27
  ون می کندــه هاي عشق مجنــقص            د         ـکن ـون میدیث راه پرخـنی ح             
 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف                مردي باید این ره را شگرف     شیـر             

  

5/0  

سوخته «و »  آتش درون« مقصود شاعر را  از» زین سوخته جان شنو یکی پند/ را  پنهان مکن آتش درون«در بیت   28
  .بنویسید» جان

5/0  
  

29  ؟لم عشق چیستاشرط راه یابی به ع،زیر عبارت ه بهبا توج  
  »  .خود نباشد و ترك خود بکند م شود که بادر عشق قدم نهادن کسی را مسلّ«

  س

5/0  

چه مفهوم مشترکی با ، »ولی دولت مستعجل بود                      خوش درخشید اسحاقیروزه بوفیراستی خاتم «بیت   30
  ؟نوشتۀ زیر دارد

لینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند اما همه وآخرین چراغ امپراتوري روم را موس«   
  ».می دانیم که دولت مستعجل بود

  

5/0  

  ).از ستون مقابل انتخاب کنید(؟ عطار است  هاي هفت گانۀر کدام وادي از وادي ابیات، یادآودر جدول زیر، هر یک از   31
    الف

  توحید) 1  »د به فرازـت کی رســت پسـهم                 دل چه بندي در این سراي مجاز «
  طلب) 2

    ب

  فقر و فنا) 1  »گم شده بینی ز یک خورشید تو                  اوید تو  ـج صد هـزاران سـایۀ«
  حیرت) 2

  

5/0  
  
  
  
  
  

32  داند؟ خود را ملزم به تکرار چه سخنی میهر روز  شاعر ،زیر ه به سرودةبا توج  
که تو از آن منی و من از آن تو، : آن چه را قدیمی است قدیمی ندانمو / ر بخوانم روز باید ذکري واحد را مکرّهر «
  ».درست مانند نخستین باري که نام زیباي تو را تالوت کردم/

5/0  

  .بیابید و بنویسید معادل کنایییک  ،خواسته شدهبیت هاي زیر، براي هریک از مفاهیم  از  33
  چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي                 ببـاید زدن سنـگ را بر سبـوي  )الف

  د ـکننه سر از یک گریبان برکننـد                   جملدرروي ها چون زین بیــابان ) ب
  : آزمایش کردن ) 2:                                        به وحدت رسیدن  )1

5/0  

  20  باشید                                                             جمع نمره و سربلند موفق                                                                                                   
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١

 .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی، خدا قوت 

  25/0، 53ص  الزم ، ضروري ، آن چه خدا بر بندگانش واجب کرده است) ب                   25/0، 12ص  بالیده،بلند ) الف  1
  25/0، 133ص پس روي کرده ، ل کرده تنزّ) د                               25/0، 110، ص نبرد) ج

1  

  5/0   25/0،  126، صتعب:  رنج                                     ؛     25/0، 74، ص معلّق: آویزان  2
  5/0  25/0، 104، ص برخاست)ب                ؛                       25/0، 34، ص ستوران) الف  3
  1  25/0، 12 ص عصاره        –25/0،  100، ص آزرم و حیا               –25/0، 112، ص چاه غدر            –25/0، 60، ص اتراق  4
  5/0  46ص   25/0،نهاد: مرد و زن                                                   25/0، تممم: نیستان   5
  5/0  5/0، 55ص ،  3گزینۀ  6
  5/0  75و  74ص  25/0،  صفتصفت : چمنی ) ب                                      25/0 ؛  65ص ، زممی: دست ) الف  7
  5/0  19، ص 25/0.غیر اسنادي در معنی وجود ندارد  )ب                                                    25/0اسنادي  )الف  8
    25/0شاه کیانی : ، وصفی  25/0 فرزند کاووس یا رسم پهلوانی: اضافی  )ب                      25/0 رسم پهلوانی) الف  9

  100ص   25/0بدل) ج
1  

  5/0  151ص  25/0 مضارع اخباري ) ب                                            25/0 صفت فاعلی)الف  10
  5/0  112ص  25/0 ،مضاف الیه:  ش                                             25/0 ،مبهم صفت : هر  11
   25/0د از خواندن این مطلب متوجه شدم من بع :هسته  جملۀ  12

  63ص 25/0.دنیا عجیب فراموشکار است: وابسته  جملۀ
5/0  

  5/0  25/0،  84ص ) دوران ظلم و ستم (، دوران قبل از انقالبنماد : برزخ سرد )ب    /    25/0،  55ص  نماد عاشق واقعی : پروانه )الف  13
  1  25/0،  103ص؛  مجاز)4     25/0،  84تکرار؛ص ) 3      25/0،  27؛ص تلمیح) 2     25/0،  47صاسلوب معادله ؛  )1  14
  5/0  5/0،  103، ص ی زمینه ملّ   15
  5/0  5/0،  62ص، از بد به بدتر پناه بردن یا هر ضرب المثل معادل و درست دیگر ، از چاله به چاه افتادن   16
  5/0  112ص  25/0به  مشبه:  ژرفی و پهناش 25/0مشبه  : بی شرمیش   17
   25/0، 93ص سید مهدي شجاعی )ب                                            25/0، 151، ص پابلو نرودا )الف  18

   25/0، 73ص   ،شریعتیعلی )د                            25/0، 52، صالدین سهرورديشهاب ) ج
1  

در است که مثل من 25/0پرندة گرفتار نیز شیوة و  25/0ناله ها و شعرهاي غم انگیز من شاعر براي دوري از وطن است  19
  26،ص 25/0.دوري از وطن می نالد

75/0  

بنده گناه می کند و او از گناه بنده اش خجالت زده  25/0مهربانی خداوند را ببین که چه قدر زیاد است ؛ بخشش و  20
  13، ص  25/0.است

5/0  

  5/0  150، ص )به من توان مبارزه می بخشد(تو براي من مانند شمشیري از غالف برکشیده است  وخنده ي شاد باش ؛ زیرا شادي  21
  5/0  122، ص 25/0.و کسی از میزان مسافت آن آگاهی ندارد 25/0برنگشته است) حق(به سیمرغ هیچ کس از راه رسیدن   22
  75/0  62، ص 25/0.اطاعت می کردند 25/0)ایتالیا(از فرمان روم  25/0)دورترین کشورها( کشورهاي عراق و سوریه  23
  5/0  104، ص 25/0.اده شد و تعظیم کردیپ 25/0وقتی سیاوش پیش کاووس رفت از اسب  24

  دومدر صفحۀ پاسخ ها ادامۀ 
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٢

  5/0  134، ص 25/0.، و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب برنخیزید25/0وانمود کنید که بیمار هستید   25
  1  19، ص 5/0 نابه سامانی جامعه و فساد آن) ب           95، ص 5/0. مرگ را از بین برده است اعتبارشکوه و ) الف  26
  5/0   127 پرخطر بودن راه عشق ، ص دشوار و  27
  5/0  35، ص  25/0شاعر، : سوخته جان                            35 ، ص 25/0خشم و اعتراض ، : آتش درون   28
  5/0     53، ص 5/0دلبستگی ها و تعلّقات مادي ،  رها کردن ترك خود کردن و  29
  5/0   62، ص 5/0زودگذر و ناپایداربودن قدرت ،   30
  5/0  127، ص  25/0یا فقر و فنا ،  1) ب                                           127، ص 25/0یا طلب ،  2) الف  31
  5/0  155تو از آن منی و من از آن تو ، ص   32
  5/0   100، ص 25/0سنگ را بر سبو زدن ، ) 2                                123 ، ص25/0سر از یک گریبان برکنند، ) 1  33

  20  موفق باشید                                                                             جمع نمره                                                                             
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