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 . واژگان مشخص شده زیر را بنویسید معنی 1

                 (52/0).  نیاید ، به اکراه برگیر و بیاورو رغبت  طوع ( برو ، اگر بهالف

 (52/0)در آمد اهتزار  ها به نگذشت پرچم روس( دیری ب

 (52/0)کرد   در آن انبوه کار مرگ می                          عافیت سوز( بدان شمشیر تیز پ

 (52/0)تابانم آرزوست   مشعشع کان چهره ی      دمی ز ابر              ت( ای آفتاب حسن برون آ

 (52/0) دویم میلکّه کردم واز فرط هیجان   قوز میگشتم  ام باز می خانه خاله( وقتی از ث

 (52/0)کاو ماند اگر چه من نمانم   رسانم               غایتی ( کز عشق به ج
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 . زیر را به فارسی روان معنی کنید های سروده ها و نوشته -5 

 (2/0).  نه دوست( نه بیگانه تیمار خوردش الف

 (2/0). دبیر کافی به نشاط قلم در نهاد بزرگ و( و این مرد ب

 (2/0)( اگر توقیق او یک سو نهد پای                  نه از تدبیر کا آید نه از رای     پ

 (2/0)( در همین کور مال کور مال ادبی آغاز به راه رفتن  کردم . ت

 (2/0). موضع تواند بود اهد بود . در این( و اگر حق تعالی را ، با این قالب سر و کاری خوث

 (52/0)( سر نشتر عشق بر رگ روح زدند                یک قطره فرو چکید و نامش دل شد  ج

 (52/0). ز هر موجی هزاران نیش می رفت   (  از این سدّ روان در دیده ی شاه              چ

4 

  .های زیر پاسخ دهید ی زیر را بخوانید و به پر سش سروده 3

 دید یکی عرصه به دامان کوه                 عرضه ده مخزن پنهان کوه 

 ی فیروزه فام  شاهد آن روضه   نادره کبکی به جمال تمام                 

 هم خطواتش متقارب به هم       هم حرکاتش متناسب  به هم          

 کشید  ی میوز قلم او زرقم          کشید            بر قدم او قدمی می

 (52/0)؟ ( منظور از مخزن پنهان کوه چیست الف

 (2/0). ب ( نوع حذف فعل را مشخص سازید

 (2/0)؟ م آرایه باعث زیبایی بیت شده استپ ( در بیت سوم کدا

 (52/0)؟ ت ( مفهوم کلی بیت پایانی چیست
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 . وم هر یک از متون زیر را بنویسیدمفه 4

 .   ی شهر پراکنده شدند ملخ در پهنه ها مثل مور و ( روسالف

 ( اگر یک لحظه امشب دیر جنبد             سپیده دم جهان در خون نشیند  ب

1 

 ؟ های مشخص شده چیست مقصود از بخش های زیر در نمونه 2

 دریای خون : گشت                      به دنبال سر چنگیز می           الف ( در آن دریای خون در دشت تاریک     

 حفره ای :                .       یست که از جانب او شناخته نباشدهای زندگی ایرانی ن ای از حفره ب ( هیچ حفره

2/0 

 ؟ هر یک از آثار زیر از کیست 6

 : ارپ ( تحفه االحر          :                  ب ( اسرار التوحید    :                                  الف ( تاریخ بیهقی

52/0 

   .درستی یا نادرستی آرایه های مقابل هر بیت را بنویسید 5

 نه خود را بیفکن که دستم بگیر ) کنایه (       الف ( بگیر ای جوان دست درویش پیر            

 که گوید نیستم از هیچ آگاه ) تشبیه (     ب ( کمال عقل آن باشد در این راه                  

 این راهمه ی پرندگان می دانند ) متناقض نما (         پ ( با بال شکسته پر گشودن هنر است        

 واسطه .  ) استعاره (  سازم بی گفت : خانه ی آب و گل آدم من می ،ت ( چون کار به خلقت آدم رسید

 بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ) مجاز (           وست     ث ( بنمای رخ که باغ و گلستانم آرز
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 ها پاسخ دهید .  ی زیر را بخوانید و به پرسش نوشته 8

خواند و  ام می ، خاله نها نشسته و شعرهایش را گفته بودهایی که خود سعدی در آ تاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجرهمن در آن ا» 

کس شبیه  ه باشد و به هیچ. این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبینمود ها را ساده می کرد، قصه ادراک خود معنی میدر حد 

 « . نباشد

 ؟ دهد را نشان مینع بودن سخن سعدی الف ( کدام قسمت ویژگی سهل ممت

 . بیابید و ارکان آن را مشخص سازیدب ( در این نوشته یک تشبیه 

1 

 . ، پاسخ دهید ی زیر توجه به سرودهبا  9

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

 : وابسته     :                ترکیب اضافی                    :         ترکیب وصفی:                       هسته

1 

 . ها را بنویسید بیابید و درست آن های زیر نمونهنادرستی امالیی را در  10

 خاست           اشتر طلبید و مهمل آراست  الف ( چون موسم حج رسید بر

 . شیم، لختی گذارده بااین نعمت تندرستی که باز یافتیم ب ( تا خویشتن را ضیعتکی هالل خرند و فراخ تر بتوانند زیست و ما حق

 . یگر بدان شهر پر غو غا باز نیاید، شمس ناگزیر دل از قونیه بر کند و عزم کرد که دار شمس بر خواستندموالنا به آز پ ( چون یاران

1 

 . واجی به کار رفته را مشخص سازید هایینددر متن زیر فرآ 11

 .چاشتگاه به صید مشغول بودندو تا و روز دو شنبه امیر بر نشست و به کران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و حشم و ندیمان و مطربان 

2/0 



 . های زیر مشخص سازید را در عبارت های تبعی به کار رفته نوع نقش 15

 . ر ادبیات فارسی صاحب آوازه هستند، هر دو دو نیما یوشیخ ، پدران شعر فارسیالف ( رودکی 

 شدی              در بال پایندگی تلخ است تلخ  ب ( گر نبودی مرگ مشکل می

52/0 

 . را از نظر ساختمان بررسی کنیدها مشخص شده  هدر متن زیر واژ 13

 .سراسر جهان است ادب دوستانصاحبدالن و  زیارتگاه. آرامگاه شکوهمندش در نیشابور وفات یافت   215ر خیام در سال حکیم عم

52/0 

 . ها را مشخص سازید ها و مصوت صامت؛ سپس ه هجاهای سازنده آنها تجزیه کنیدهای زیر را ابتدا ب واژه 14

 : ب ( دوست                      :                                                        الف ( الله

1 

 بیانگر چه دیدگاهی است ؟ « ی انسانت این گمان باشد به دانهکدام دانه فرو رفت در زمین که نرست           چرا » بیت  12
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 ؟ توجه به متن به سواالت پاسخ دهیدبا  16

 : لمون ببینیدهای بو ق ، تا شما در این آیینه نقش نمایمروزکی چند صبر کنید تا من بر این مشتی خاک دست کاری قدرت ب

  (2/0)کاری قدرت بنمایم یعنی چه ؟  الف ( دست

  (52/0)های بوقلمون چیست ؟  ب ( منظور از نقش

 (52/0)پ ( منظور از آیینه چیست ؟  

1 

  :حفظ شعر 15

 ................................................................................ اش القصه در آن مرغزار                             الف ( در پی

 رهروی    کبک     نیاموخته  ....                        ب ( ...........................................................

 ..........                          آن گفتنت که ................................................پ ( گفتی ز ناز ............................

 .......................... می نشود آنم آرزوست    ت ( گفتند یافت می نشود .......................                     

5 

 02 جمع نمره                                                                  موفق باشید. 
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