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 (نمره 1.)بنویسید را شده مشخّص های واژه معنی -1

 (                      برنا).بود برنا پیر دل دانش ز( الف

 :                           (سریر).ندارد خبر هیچ وی ملک سریر و غالمان بسیاری و قصر صورت جمال از( ب

 (                                  :هیاهو بی)گویند. می باز هیاهو بی را ها عیب واقعی دوستان( ج

 ( :                    ظلمت).کردم بود،عادت گرفته فرا مرا که یظلمت و سکوت به تدریجاً( د
___________________________________________________________________________________________________________

 (نمره 5/2)بنویسید را زیر های نثر و شعر مفهوم و معنی  -2

 راه اندیشه نیز بدو نیابد

 .یابی داد تا ده داد

 .آمد پدید من باطن در ای داعیه

 مقیم نار سوی آرد بد یار

 .داد ،باید کار به آنچه را یکی هر
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (نمره 1.)کنید مشخص را زیر عبارات نادرستی یا درستی -3

 )                 (است المعاد الی العباد سیر سعادت، کیمیای  نویسندۀ دیگر کتاب( الف

 (   )               .است رفته کار به تشبیه و تضاد های بهار،آرایه تماشای و صحرا دامن بود خوش/نهار و لیل نکند تفاوت که بامدادی بیت در(ب

 )                     (.برگرداند فارسی به طبری زبان از را نامه مرزبان کتاب وراوینی ینالد سعد( ج

.)                    ( دارد اشاره رستاخیز روز به «شود زنده ونهگچ زمین که کن تفکّر و بنگر بهار قتو در» عبارت( د
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 :اتّهام                                      :                 غنیمت                   (نمره ا) بنویسید خانواده هم دو  ها ه واژ از یک هر برای -4
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

( نمره/5)از مصدر رفتن،  سوم شخص مفرد مضارع اخباری بسازید.  -5
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                     ( نمره2.)کنید انتخاب را درست گزینۀ  -6

 ... . ی گزینه جز به هستند انکاری ها پرسش تمام -1

                                        چوب؟ از الوان میوۀ دهد که تواند که( الف 

   دی؟افتا چون خراسان امیری به :پرسیدند را خراسان امیر (ب

  عقابی؟ بیفکند که تواند کجا مگسی/    برآید غمش با که است آن ردمَ نه من دل( ج

   را؟ وفا بَرَد سر به که تواند می که علی چو/  بازان پاک میان ز بندد عهد دوست به چو( د

 دقیقه 45صبح      زمان :  8 ساعت برگزاری :  تاریخ آزمون :  



                       است؟ نشده مشخّص درست هسته گزینه کدام  در -2

  )در(.رسید آسیابی در به همراهان از جمعی با ما پیر روزی( ب                                                                 )دیدنی(دیدنی گشتند ، قفس این از جستند( الف

  )هم نشین(.است خود نشین هم و دوست آیین و دین بر انسان( د                                                               )مستمعی( اسرار این کند فهم مستمعی همه نه( ج

                          

 ... . گزینۀ جز به هستند صحیح ها گزینه تمام -3

 .  است جمله نهاد«  او»   " جایگاه از و نام از برتر او که " مصراع در( الف

   . است رفته کار به کنایه " گنجد نمی وی در و مختصر بس تو چشم و است بزرگ بس خانه که " عبارت در( ب

  .است جمله دو "نویسم می شما برای دارم اینک":عبارت(ج

  . است رفته کار به تشخیصآرایۀ  "دارم دوست وبر بوم کهن ای را تو" عبارت در(د

 

  است؟ موضوعی چه بیانگر زیر بیت -4

 «خطاست شکستن آیینه خودشکن/   راست بنمود تو نقش چون آینه»

     گناه از دوری د(                                  کردن توبه  ج(                                           خودشناسی ب(                                         خود کردن اصالح الف(
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (نمره/5.)کنید مشخص را به مشبّهٌ و مشبّهزیر  عبارت در -7

 :به مشبّهٌ:                             مشبّه                      «شد شکسته من خاموشی ندانز درِ طریق بدین»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (نمره/5)کنید مشخص را( اضافی یا وصفی)زیر های ترکیب نوع -8

: آب های لطیف                                                 :              دوست بهترین
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (نمره/5)چیست؟ از کنایه «دیوار بر بود نقش نکند، فکرت که هر» مصراع -9
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 نمره(/5روه های اسمی خواسته شده را بنویسید.)در بیت زیر نقش گ -10

            «را آوای تو دکه همی نشنو ینیست نبیند رخ زیبای تو را / نیست گوش دیده ای»

 آوای تو :                                     دیده ای:                           
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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