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دومطرح  پیشرفت تحصیلی مرحله  سواالت بارم  ردیف 
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 معنی و مفهوم شعر و نثر

 عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بنویسید.

( 1) چون موسم حج رسید ، برخاست      *      اشتر طلبید و محمل آراست (1  

(5/0) . من طاقت قرب ندارم و تاب  آن نیارم(2  

(5/0). ابلیس پر تبلیس یک باری گرد او طواف می کرد( 3  

( 1 ) در آن باران تیر و برق پوالد      *     میان شام رستاخیز می گشت  (4  

 

(5/0)می کرد. سراچه ذهنم آماس( 5  

(5/0از خزاین غیب ، گوهری ، در نهاد او تعبیه می کردند ) (6  

 

(1به پاس هر وجب خاکی از این ملک       *       چه بسیار است ، آن سرها که رفته )( 7  

1 

5 

 قلمرو زبانی 

 معنای واژگان مشخص شده را بنویسید.

 8( حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید.)0/25(

 

 9( یک قبضه  خاک از روی جمله زمین برگرفت و بیاورد.)0/25(
 

 10( چون به دل رسید ، دل را مثال کوشکی  یافت.)0/25(

 

 11( اگر حق تعالی را با این قالب سرو کاری خواهد بود در این  موضع  تواند بود.)0/25(

 

 12( نانم افزود و آبرویم کاست     *     بینوایی به از مذلت خواست.)0/25(

 

 14(تا در تحصیل فضل و ادب رغبتی صادق نباشد .)0/25(

 

 

(5/1).نوع ساخت واژه های زیر را مشخص کنید (15  

راهیان:                                              :شکوفه                  :                         گفت و گو         

 

 

(1واج چیست؟ )( 16  

 

 

(1واژه های زیر را ابتدا به هجا تجزیه و سپس صامت ها و مصوت های آن ها را مشخص کنید؟)( 17   

الف( سامانه :                                                                     ب( آرزو   
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 ردیف سواالت بارم
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 قلمرو ادبی

(1)؟زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنیدهر یک از بیت های ( 18  
چون رایت عشق آن جهانگیر       *           شد چون مه لیلی آسمان گیر    

 

برداشته  دل  زکار  او   بخت         *          درماند پدر  به کار  او  سخت    

 

(1)؟چیزی  می باشندچه در بیت های زیر استعاره از و )) رگ روح (( ()) دریای خون ((19   
دید  خویشتن  آفتاب  غروب     در آن دریای خون ، در قرص خورشید    *           

سر نشتر عشق بر  رگ  روح  زدند           *       یک قطره فرو چکید و نامش دل شد        

 

(5/0(در بیت زیر شاعر چگونه از تشبیه برای خلق کنایه بهره گرفته است؟)20  
آمد سوی کعبه ، سینه پر جوش    *    چون کعبه نهاد حلقه در گوش    

 

شعری که از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است ، هر بند شامل  چهار مصراع  می باشد  به این نوع   شعر (21 

(5/0........................ یا ............................... می گویند.)  

(1( معادل کنایی نوشته های زیر را  بنویسید؟ )22   

الف( کار مرگ کردن:                                                                      ب( در خون نشستن :   

 

  

 

3 
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 قلمرو فکری

(1)؟( در بیت های زیر کدام ویژگی مجنون بارز است23  
این نیست طریق آشنایی   گوین ز عشق کن جدایی   *   

کز عشق به غایتی رسانم  *   کاو ماند اگر چه من نمانم   

 

(1( در عبارت های زیر مقصود از قسمت های مشخص شده چیست؟)24   
  الف( شما در این آینه نقش های بوقلمون بینید.             ب( از حمت ربوبیت به سر مالیکه فرو می گفت.

 

(1)چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟ ( شاعر در بیت زیر25   
ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت    *     دو چندان می شکفت و برگ می کرد   

 

(1مفهوم بیت زیر را با نگرش خویشان مجنون و چاره سازی آنها مقایسه کنید؟)( 26  
 

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش    *    بگذار که دل حل بکند مسله ها را    
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 حفظ شعر
 

کشید  رخت خود ........................        زاغی از آنجا که .......................                         

کوه پنهان    مخزن    ده   عرضه          ................. عرصه به ..................                       

تمام                     ......................................فیروزه فام    جمال  به  کبکی   نادره             

هم  به  هم ....................................         هم              به متناسب  ........................            
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5تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 20  
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