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١

 )نمره 5/7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

 داشت اندر کنار سمنکه گفتی )ب  .ماسد میدیدم توطئۀ ما دارد )الف
 تعبآید هر زمانی صد پیشت ) د                       تزویرمیزبانی بود یا / جنگ بود این یا شکار آیا )ج

1 

  .را بررسی کنید» دستور«هاي زیر، تفاوت معنایی واژة  در بیت 2
  ورـون باد و نه سـه با نادان نه شیـک            ورـدستد ـچه نیکو گفت با جمشی) الف

 تـنیس دستورلیک کس را دید جان      تن ز جان و جان زتن مستور نیست        ) ب

5/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیدت را امالي درس  3
. غرامت جامه ات بیرون کنم) بحر/ بهر (گفت از  )ب           )منسوب/منصوب(واصفان حلیۀ جمالش به تحیر  )الف

5/0 

  . بیابید و درست آن را بنویسیدنادرستی امالیی  موارد زیر، یکهریک از در   4
 ...و بیاندازد به باال، / کان کمند شصت خم خویش بگشاید/ ت،همچنان که می توانست او، اگر می خواس) الف

 .و تحلیل را پیموده است هضمو بلع و  قدر کتل و گردنۀ یک دوجین شکم و روده مراحل مض) ب
  

5/0 

 .مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسید دوهاي زیر، در گروه کلمه   5
 نانسزهر شمشیر و  –سورت سرماي دي  –خار و بی ارزش  –آذرم و حیا 

                                                                                   

5/0 

 .هاي مشخّص شده را تعیین کنید نقش دستوري واژه، زیر نوشتۀدر   6
 ».دبین آتش، از عشق آتش خورد و همۀ جهان قوتپروانه « 

5/0 

7  هاي زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید ه به بیتبا توج.  
 والی از کجا در خانۀ خمار نیسـت؟: نزدیک است والی را سراي، آن جا شویم                گفت: گفت«
 »دم بدکار نیستمسجد خوابگاه مر: تا داروغه را گوییم در مســجد بخـواب                گفت: گفت 

 درست       نادرست                             .  ، غیراسنادي است»نیست«، اسنادي و فعل »شویم«در بیت اول، فعل ) الف
 نادرستدرست      .  یک ترکیب وصفی است» م بدکارمرد«، یک ترکیب اضافی و »خوابگاه مردم«در بیت دوم، ) ب

  

5/0 

  .ه را در هریک از موارد زیر تعیین کنیدنوع وابستۀ وابست  8
 .چاه عمیق زد حلقهجا می توان چند  این) ب   .     تا چه حد بوده است نویسنده قلم ِ ه شدم که قدرتمتوج) الف

5/0 

 .ها پاسخ دهید با توجه به بیت زیر، به پرسش  9
  »دید چشمان تار من و تو؟ شب آیا چه مید           غیر از هاي غم و در جا در آن برزخ سرد، در کوچه آن«

 ؟دارد» نهاد«در مصراع دوم، کدام واژه نقش ) در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟          ب» واو«نوع ) الف

5/0 

کردم،  حتّی اگر من صدایتان نمی. نشستم بر تلّ خاکی. فکر کردم اگر پیش تر بروم، به حتم گم می شوم«در نوشتۀ   10
  ».شدید ضور من نمیح متوجه

 چیست؟» تان«، نقش دستوري ضمیر پیوستۀ »صدایتان«در واژة ) باست؟   » مضارع التزامی«دام فعل زمان ک) الف

5/0 

 ادامۀ سواالت در صفحۀ دوم
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

/ ونکنم اکن من روایت می/ خوان هشتم را / آیین روایت کرد؛ آن هریوة خوب و پاك ... // هفت خوان را زادسرو مرو،«  11
  »/من که نامم ماث

  ، چه نوع نقش تبعی دارد؟»آن هریوة خوب«گروه اسمی ) الف
   .  را بنویسید» اکنون«نقش دستوري واژة ) ب
  کدام یک از انواع وابسته هاي پسین است؟» هشتم«واژة ) ج
  .، هسته را مشخّص کنید»زادسرو مرو«در گروه اسمی ) د

  

  
  
1  

  ده می شود؟ ب دیجملۀ مرکّینه، در کدام گز  12
  .بی اختیار در را باز کردم و این جوان نمک نشناس را بیرون انداختم )الف

  .تلفن او را از من خواستند و نمرة از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند) ب
  .آقاي مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند) ج
   .ا رفقا را با عیالم در میان گذاشتمفوراً مسئلۀ میهمانی و قرار ب) د

  

5/0  

  .بنویسیدرا در واژه هاي زیر » ان«نشانۀ مفهوم   13
  :خواهان) ب                                                                  :دیلمان) الف

  

5/0  

  ) نمره 4ادبی قلمرو (
  .ن انتخاب کنیدبل آثار داده شده را از کمانک مقانام صاحب هریک از آ  14

  )سید مهدي شجاعی/ مهرداد اوستا (سانتاماریا ) ب                       )       پابلو نرودا/ شکسپیر(غزلواره ها ) الف
  

5/0  

  . از بین آثار زیر، به ترتیب یک اثر از اخوان ثالث و یک اثر از سلمان هراتی بیابید  15
  در حیاط کوچک پاییز در زندان -هوا را از من بگیر خنده ات را نه   –رشید دري به خانۀ خو - از پاریز تا پاریس 
  

5/0  

  شود؟ کدام آرایۀ ادبی دیده می ص شده،هاي مشخّ ه به بخشبا توج ،زیردر هریک از موارد   16
  )                     (       .بگسترد و دایۀ ابر بهاري را گفته تا بنات نبات بپرورد دینفرش زمرّفراش باد صبا را گفته تا ) الف
  (                       )                   . هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت                    فتد نامش از قلمدر دفتر زمانه ) ب
  (                       )                   نظــاره شــده هــم گروه  یجهــان نهادند بر دشت هیـزم دو کـوه                  ) ج
  (                       )                    خـــاطـــرات شیــرینتا باز کنــد به روي عــالـــم                    دیبــاچۀ ) د

  
  

1  

17  یر عطار، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟ الطّ ه به منطقبا توج  
  :هدهد) ب:                                                          بلبل) الف

  

5/0  

  .، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنیددر هریک از موارد زیر   18
)        یلحسن تعل/ اسلوب معادله (      غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد/ سخن را بر سر کار آورد  مستمع صاحب) الف

  )اغراق/ تناقض (            اه ـاك نعلش برآمد به مـی خـهم/ اه  ــه سیـــاي برنشست ازيـی تــیک) ب
  )تضمین/ تشخیص. (اش نام نهادند  تا شد تهی از خویش و نی/  ر و تن دید یکی چوب   صد تیغ جفا بر س)ج
  )تشبیه/ جناس همسان (       پاي تا سر گوش / ریدگرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروا/ همگنان خاموش) د

1  

    ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم  
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٣

19  اما       / را، بهار را، از من بگیر نان را، هوا را، روشنی/ گردند گاه که پاهایم می روند و بازمی آن«ه به سرودة با توج
  »تا چشم از دنیا نبندم/ خنده ات را هرگز

  چیست؟ ،»چشم از دنیا نبندم« کنایۀمفهوم ) ب                                  .      تضاد بیابیدیک نمونه آرایۀ ) الف
  

5/0  

  ) نمره 5/8(قلمرو فکري 
  .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م   20 

  الف
  

  5/0  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
  ب

  

  5/0  . میرند از سوء هاضمه می د، معموالًثروتمنهاي  هاي بزرگ هم مانند آدم امپراتوري
  ج
  

  5/0  ه یابد گزندـاه از اندیشـدل ش د                 ـد فرزند هست ارجمنـکه هر چن
  د
  

  5/0  .رفتید ولی اصرارهاي من، عاقبت شما را متقاعد کرد طفره می
  ـه

  

چون باین بی شاه بودن راه نیست    د کاقلیـم ما را شاه نیست                    بیش از و  
  

75/0  

  .اند که کباب بخورند ها را مدتی است صابون زده و شکم افتد گار یک بار برایشان چنین پایی میها سال آز این بدبخت  و
  

75/0  
  ؟اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد/ گنجد که بتواند آن را بنگارد آدمی می لۀآیا چیزي در مخی  ز

  

5/0  

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
  

  ؟، چیست»به طریق انبساط «در نوشتۀ زیر، منظور از   21
  »از این بوستان که بودي، ما را چه تحفه کرامت کردي؟: یکی از یاران به طریق انبساط گفت «

  

5/0  

  هاي زیر چیست؟  تیهاي مشخّص شده در ب ، منظور از بخش»دماوندیه«ر با توجه به شع  22
  شنو یکی پند جان سوختهپنهان مکن آتش درون را               زین «
  »دل نهفته داري                 سوزد جانت به جانت سوگند آتشگر   

  

5/0  

  شود؟ چه مفهوم مشترکی دریافت می زیر، نوشتۀ بامقایسۀ سرودة سهراب سپهري از   23
  االحرام علف  من نمازم را پی تکبیر/ گلدستۀ سروباشد سر  که اذانش را باد گفته /خوانم  من نمازم را وقتی می« *

  »/خوانم می
ت وحی را بر لب و سنگریزه اش آیا ی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگشو حتّ... در کویر خدا حضور دارد « * 

  ».دارد

5/0  

  چیست؟ » باغ«و » نسیم سحرخیز«زیر، منظور از  در بیت  24
  »ماند اي دوست، گل یادگار من و تو جان سپردیم            در باغ میا این نسیم سحرخیز، برخیز اگر ب« 
  

  
5/0  

  بر چه مفهومی تأکید دارد؟  زیر بیت  25
  »آب یکسان بودو چو بخشایش پاك یزدان بود                     دم آتش «

  

5/0  

  مچهار ادامۀ سواالت در صفحۀ
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٤

  چیست؟» الحدیث آشناي نقّ«از  شاعر ، منظوردر سرودة زیر  26
  راه / -و دمش چونان حدیث آشنایش گرم / گیران سکوتش ساکت و آ/ آن صدایش گرم، نایش گرم – المرد نقّ«

  »می رفت و سخن می گفت

5/0  

27  
  

  چیست؟» چند مرده حلّاجی«مثل در نوشتۀ زیر، منظور نویسنده از 
  ».اجی و از زیر سنگ هم شده یک غاز براي ما پیدا کنیبدهی چند مرده حلّ خواهم امروز نشان مصطفی جان، می«

  

5/0  

28  یکی از ویژگی هاي عشق جاودانی را بنویسیده به سرودة زیر، با توج.  
این / ،»که تو از آن منی و من از آن تو«: آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانمو / ر بخوانم هر روز باید ذکري واحد را مکرّ«

  »نه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیندگو
  

5/0  

هریک از بیت هاي ردیف نخست، با کدام بیت در ردیف دوم، یادآور وادي باتوجه به هفت وادي عرفانی منطق الطیر،   29
  ) در ردیف دوم، یک بیت اضافی است( مشترکی است؟

  دوم  ردیف  نخست  ردیف
1  

  

  

  

  درکنندروي ها چون زین بیابان 
  جمله سر از یک بیابان برکننـد

  هریکی بینا شود بر قدر خویش  الف
  بازیابد در حقیقت صدر خویش

  چشم بگشا به گلستـان و ببین  ب
    2  جلوة آب صاف در گـل و خـار

  دل چه بندي در این سراي مجاز
  مال اینجا بایدت انداختـن  ج  همـت پسـت کی رسـد به فراز

    درباختن  ملک اینجا بایدت

5/0  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  20  جمع نمره                                                                                                                .موفّق باشید                                                                                                                                  
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١

  .لطفا به پاسخ هاي درست مشابه نمره اختصاص دهید!  مصححان محترم، خداقوت : توجه 
  )نمره 5/7(قلمرو زبانی 

  104، ص 25/0نوعی درخت گل،یاسمن  )ب          138، ص 25/0. ،به ثمر می رسدبه نتیجه می رسد )الف  1
   122 ص،25/0رنج و سختی ،  )د                          114، ص 25/0دورویی، ریاکاري، نیرنگ ،  )ج

1  

  5/0  47، ص  25/0اجازه ، رخصت ، ) ب                                           48، ص 25/0مشاور و وزیر ، ) الف  2
  5/0  19، ص 25/0،  بهر )ب                                                 ؛   12، ص 25/0، منسوب )الف  3
  5/0  134، ص 25/0، مضغ) ب                                                  114، ص  25/0، یندازدب) الف  4
  5/0  101، ص  25/0،  خوار و بی ارزش                             ،                    100، ص  25/0، رم و حیا آز  5
  5/0  53، ص  25/0مسند، :  آتش                                 ،                             25/0مفعول ، : قوت  6
  5/0  19، ص  25/0، درست) ب                                                             25/0، نادرست) الف  7
  5/0  73، ص  25/0ز ، ممی) ب                            64ص  25/0مضاف الیه مضاف الیه ، ) الف  8
  5/0  84، ص  25/0،  چشمان) ب                                                                25/0، عطف) الف  9
 5/0  90، ص  25/0مفعول،  )ب                                                                 25/0بروم ، ) الف  10
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