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 بارم سواالتمتن  ردیف

 نمره(  7قلمرو زبانی ) 1

 را بنویسید. ابیات زیر ها و های مشخص شده در عبارتهمعنی واژ

 هر پیدا و پنهان  رزّاقتویی الف( 

 / کیست کند با چو منی همسری         نیلوفری در بن این پرده ب( 

 توان عزیز بود.هم می حضیضدر  / ج( هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم

 خراب /بر دولت آشیان شما نیز بگذردد ناز پی آن تا ک محنتوین بوم د( 

 نوشتم و عذری خواستم و گفتم: بعد از این به خدمت رسم ایرقعههـ( 

 حیوان روان شد لب را به اشاره صورت داد. وقبدست معلم از ح( 
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2 

 

 زیر بیابید و صحیح آنها را بنویسید. ترکیب های های امالیی را در نادرستی

 

 قرض و دین –مولع و حریص –مستقنی و بی نیاز –مخمصه و گرفتاری –بر پای خواستن و قیام کردن –یال و قارب     
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 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.  3

 

 نداشتند. زندگی مرفهی تهران .          ب (در   لباسی پوشیدیم هر یکالف ( 

 رنگ های بی شمار است . شپ(از آن  

 

1 

 زیر چه جزیی از جمله حذف شده است و حذف از چه نوعی می باشد؟عبارت در  4

 

 "شبی که آن اتفاق افتاد ما از خواب پریدیم اول فکر کردم میرآب آمده است ."           

5/. 

 مشخص شده را بنویسید. تحول معنایی کلمات  5

  می کشیدرعنا ب ( معلم گوزن را                          شدیم  الف ( به مجلس وزیر  

1 

 .دیرا مشخص کن «وندیپ اینشانه ربط »و « واو عطف« »و»نوع  ریدر دو جمله ز 6

 

 الف (تو دانی و تو دانی و آنچه خواهی                     ب(اثر غم و شادی پیش مردمان بر خود پیدا مکن   
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 گروههای اسمی را پیدا کرده ، هسته و وابسته ها را با رسم نمودار مشخص کنید.در عبارت زیر  7

 

 "پیران قبیله را حرمت دار و رنج هیچ کس ضایع نکن "     

1 
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 نمره( 5) یقلمرو ادب
 

 آرایه های موجود در بیت زیر را مشخص کنید ) ذکر دو مورد کافیست ( 
 

 " بر تیر جورتان زتحمل سپر کنیم       تا سختی کمان شما نیز بگذرد "    

 

1 

 .دیرا مشخص کن کلمات سجع  ریدر عبارت ز 9

 ".تخت و گاه بود تیو جاه بود. در نها بند تیبدا در"   
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 حسن تعلیل موجود در مصرع زیر را توضیح دهید. 10

 اند، کرده امیرا دوست دارم که به احترام تو ق درختان

5/. 

 جمله های زیر را بنویسید . ییمفهوم کنا  11

 الف( در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود  

 ب( معلم دور نبود .    

5/. 

دیسیرا بنو ریآثار ز سندگانینو  12  

 ت (اسرار التوحید       ی                  پ(الهی نامه       ( قابوس نامه                         ب( اتاق آبالف

1 

 .دیکن لیرا تکم ریز اتیاب 13

                  ..............................................…            نیب یهمه در رخ عل ی( دل اگر خداشناسالف 

 ..................................................                       ب(جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب 

 که به سر برد وفارا تواندی که م یچو عل                       ( ..............................................ج
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 نمره( 8) یقلمرو فکر 14

 .دیبرگردان یرا به نثر روان امروز ریاشعار ز

 او داد نه از حسن صورت او داد. رتیقصه از حُسن س نی( پادشاه عالم خبر که داد در االف   

 

 عزمت ضامن دوام جهان شد ب(  

 

 پ(مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب    

 

 زینهار تا سر این حقه باز نکنیت(  

 

 ث( خلف صدق نیاکان هنرور خود بود.   
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 ./5 .دیسیجو فروش(( را بنو ی))گندم نما ییمفهوم کنا 15

 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است ؟ 16

     

 ق زمان شما نیز بگذرد ـهم رون      هان شما بگذرد     ـــــــــــــالف (هم مرگ بر ج   

 لق و دهان شما نیز بگذردحبر      ب( آب اجل که هست گلو گیر خاص و عام          

 اچار کاروان شما نیز بگذرد ــــن    اروانسرای بسی کاروان گذشت       ــــپ(زین ک    

 رگی شبان شما نیز بگذرد        ــاین گ    ت(ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع           

5/. 

 در بیت زیر منظور از کلمات مشخص شده چیست ؟ 17

 شما نیز بگذرد چراغدان بکشت         هم بر  شمع هابادی که در زمانه بسی "        

 

5/. 

 

18 

 بیت زیر به کدام صقت عاشق اشاره کرده است ؟

 

  صبا بر  آن سر زلف ار دل مرا بینی                   به لطف بگویش که جا نگه دارد "      
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 ذکردو مورد () معتقد است که مثل قرآن، مثل آب روان است؟ سندهینو یلیبه چه دال 19

 
 

1 

 با توجه به ابیات زیر به سواالت خواسته شده جواب دهید  20
 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد           مانیه معشوق نگسلد پــــــــت کس( گرت هواالف

 ه آشنا سخن آشنا نگه داردـــــک      مگر به حضرت دوست      میدوست نگو ثی( حدب

 

 دارد؟معنایی قرابت  بیت با کدام « سروش غامیپ یگوش نامحرم نباشد جا/ینشنو یپرده رمز نیآشنا ز یتا نگرد»* بیت  

 

 را بنویسید. "سر رشته "*معنای استعاری کلمه   

 

 *شاعر شرط وفاداری معشوق را در چه می داند ؟  
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 نمره کسب شده  به عدد  :                به حرف  :            

 

20 

 


