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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

) نمره 6(ی و مفهوم شعر و نثر معن) الف
 .ابیات و عبارات زیر را به نثر روان، بازگردانی کنید

 25/0 اي است چیره دستنویسنده ،بیهقی  1
 25/0  .   سرِسخن را با او باز کنم، تصمیم گرفتم   2
 25/0  .  رفت آخته به سوي میدان نبرد میاَنَس با شمشیرِ  3
 25/0  . اندها خطّ و خال انداختهجوجه کبک  4
 5/0  ؟قراضه دستۀزورخونه چه دخلی داره به این گل  5
 5/0  کسی که نقطۀ آغاز هر چه پرواز است             تویی که در سفر عشق خط پایانی   6
 5/0  انبشگفت آن زین نمط بیهوده می  7
 75/0  .عزَّوجلّ که طاعتش موجب ِ قربت استمنّت خداي را   8
9  او را  کبوتران اشارت75/0  .مام ساختند و راه بتافتندا 
 1. آفرید، وسایط گوناگون در هر مقام برکار کردچون اصناف موجودات می - تعالی –حق   10
 1  فرستمتآن جا به رغمِ باد صبا می         باد صبا دروغ زن است و تو راست گوي         11

 ).شده را بنویسید مشخّص معنی واژگان() نمره 2(واژگان) ب
 25/0  ی کشید راغرخت خود از باغ به     گزید  فراغیزاغی از آن جا که   12
 25/0 .ی بر گردن و عصایی در دست ، روي بدان درخت نهاد جالناگاه صیادي بد حالِ خشن جامه ،   13
 25/0 ».اصالن بهتر میدونه« :گفت تحکّمکدخدا با   14
 25/0و گرنه که پایت همی گور جست   درستز نیرنگ زالی بدین سان   15
 25/0  دریاست  تکاي اندر بینم اگر ذزهمی  16
 25/0  است فرمان بردن از حکمِ جلودار  فرض  17
 25/0 .درازتر است  کایناتمورچگانی که حیاتشان نسبت به ما از نسبت حیات ما به   18
 25/0  .نگریست ، با شادي و غرور به تصدیقم می مباهاتروز و شب با فخر و   19

) نمره 3( خودآزمایی) پ
  است؟ »رضاخان« دربار  بیانگرکدام ویژگی ،عبارت زیر 20

  » .نه نداره پهلوي عادت به شنیدنِ. کارت باشیعاقبت ازجواب ، فکرِکنم قبل اخطار می - رضاخان«
25/0 

21 

22 

چه کسانی » .افتدهاشان پیش پایشان میبرند، سایهآنان که فانوسشان را برپشت می« تاگور در این بخش از شعر خود 
  را درنظر دارد؟

 »بگیرید اهریمناز دست  تخت و نگین/ دشمن بگیریدفرمان رسید این خانه از «بیت در منظور از واژگان مشخّص شده 
  چیست ؟

25/0 

  

5/0 

ا ـس را خبر مکن که کجـک/ امه ، بدان مهربان رسانـاین سربه مهر ن« ت ـبی بههبا توج »سر به مهر نامۀ« ود از مقصـ 23
  چیست؟» فرستمتمی

5/0 

 5/0 فرهنگی عصر ما ارتباط دارد؟ کدام مقولۀبا »  کشید وز قلم او رقمی می / کشید  بر قدم او قدمی می« بیت  24
 » دوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ« 
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٢ 
  

به کدام اعتقاد عامیانه اشاره  »به مهمانی کسی آید شنیده ام که می/  ؟چیست نشانۀ ،دلم می پرد دوباره پلک« بیت   25
  ؟دارد

5/0  

یابی به چه چیزي را شرط دست» عشق را کیمیاي جان بینی / عشق جان گدازي اگر به آتش « بیت با توجه به  شاعر  26
  داند؟کیمیاي عشق می

5/0  

    ) نمره 4(درك مطلب ) ت  
27  
28  

  
29  
  
  
30  
  
31  
  
32  
  
33  
  
34  
  
35  
  
36  
  
  
  
  

  بیانگر چه مفهومی است ؟» خود اندر جهان تاج بر سر نهم / که ایرانیان را به کشتن دهم « مصراع دوم  بیت  
  اشاره دارد؟) ص(در زندگی پیامبر اکرم بیت زیر به کدام واقعه 
  »گاهت  عرش تکیه اهت                     وي قُبۀاي از برِ سدره  شاهر«

  » پرکشید/ از لب دیوار دلت/ بال به بال نسیم/ شب، دو صف از یاکریم « با توجه به شعر 
  چیست ؟  » یمدو صف از یاکر« مقصود شاعر از ترکیب) الف 

  بیانگر چه مفهومی است؟ » بال به بال « )ب
-ماست را با چاقو می. توان بردبه آب چشمه دست نمی. برف کوه هنوز آب نشده است «در عبارت قسمت مشخّص شده 

  بیانگر چیست؟ » .بریم
» یک حضور نورانی  پر است خلوتم از/ به پاس یک دل ابري ، دو چشم بارانی« دربیت  »دل ابري«مقصود شاعر از 

  چیست؟
  .مفهوم مصراع دوم بیت زیر را بنویسید

  » امروز همه روي ِجهان  زیرِ پرِ ماست :       بر راستیِ بال نظر کرد و چنین گفت « 
  در بیت زیر چیست؟ » در باز کردن« مقصود از 

  » روازه شود ه که در باز کنی، محرم دت حلقۀ در ، زود برد حقّۀ زر       خاصدهر که شُ« 
تا نزدیک نمازِ پیشین ، از این . قلم در نهاد کافی؛ به نشاط این مرد  بزرگ و دبیرِ«رت با توجه به عبا» قلم در نهادن« 

  به چه معناست ؟»  . مهمات فارغ شده بود
» دورِ آسمان بینی گردشِ / برهمه اهل این زمین به مراد « در بیت » گردشِ دورِ آسمان به مراد دیدن« منظور از 

  چیست؟
  .هاي زیر را با توجه به عبارت داده شده، پاسخ دهیدپرسش

داريِ ي غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود و خزانهدل به این کمال رسید، گوهري بود در خزانه چون کار«
  ».  به خداوندي خویش کرده ، آن

  چیست؟ » گوهر « منظور از ) الف
  چه کسانی هستند؟» ان خازن« )ب

25/0  
25/0  
  

  
25/0  
25/0  
  

  

25/0  
  
25/0  

  
5/0  

  
5/0  

  
5/0  

  
5/0  

  
  

5/0  
  

    ) نمره 3( هاي ادبیدانش) ث  
37  
38  
  

  .می نامند.............. گزارش نویسنده از زندگی ، حاالت و احساسات خویش را 
 شود؟ در کدام بیت، دیده میخَرقِ عادت  زمینۀ

  وي آسمانـرده سـویش کـان           سرخـدرکمـز انـتیر گد ـمی رانـه) الف
  د زود               برآن سان که سیمرغ فرموده بودـان رانـدرکمـمتن گز انـته) ب
  

25/0  
25/0  

  

  

    » سوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ«   
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٣ 
  

39  
40  

  .  اندمعروف........................ به » ویلیام شکسپیر « سروده هاي کوتاه 
  دهند؟ هاي اخالقی آثار را مالك نقد و بررسی قرار میکدام نوع نقد ، ارزشدرمنتقدان 

  نقد لغوي)نقد اخالقی                       پ)نقد فنّی                         ب)الف 

25/0  
25/0  

  
  چیست ؟  » عرفان« ترین موضوعاصلی   41  25/0

42  
  
  
43  

  عبارت زیر ، معرف کدام اثرادبی است؟ 
؛ زبان آن هکه در قرن پنجم هجري سروده شد داستان کهن و عاشقانۀ ایرانی استیک غنایی، بازماندةاین منظومۀ  «

  ».هاي عاشقانه بوده است ساده و روان است و همواره سرمشق شاعران بزرگ براي سرودن داستان
  .نام نویسندگان آثار زیر را بنویسید  

  بهارستان) مدیر مدرسه                                     ب) الف   

25/0  
  

  

  
5/0  

  1  .)یک آرایه اضافه است» ب«در گروه (وجود دارد؟» الف«در هر یک از موارد گروه  »ب«هاي گروه کدام یک از آرایه  44

  »ب«گروه   »الف«گروه   
  حس آمیزي   تر اسـتآهنگاش خوشاین ساز، شکسته/ نواي ما را اي عشق بشکن دل بی )1
  پارادوکس  بـه چـه مـاند؟بـه سـروِ بوستـانی              مــرا در دل درخـت مهـربـانـی      )2
  تشبیه  کردیمها که ها، سترگیلوانیـها که کردیم                    آن پهد یادبزرگیـاد اُحـی)3
  حسن تعلیل   . شیرین بگه» بله قربانِ« کنیم استاد یک حاال  امر می)4

    تلمیح 

  
  
  
  
  
  
  

    )  نمره 2(  حفظ شعر ) ج  
    .ابیات زیر را کامل کنید  45
  5/0  دادند ....... ........................بود و چه فرخنده  شبی                        آن شبِ قدر که این ......... ......چه مبارك ) الف  
  5/0  ............... ..................تا بر شتر نبندد محمل به .................                   .............با ساربان بگویید احوال )ب  
  5/0  ...................... ....................خنده هاي زیر لب،          ، می کند به کار من                 ...... ....................بی وفا ) پ  
  5/0  است................ دهر مبند                      کاین عروسی است که درعقد ........ ................دل در این پیر زن ) ت  
      
  20  جمع نمره»                                               باران  بـاد تان  شکوفـهبـاغ  اندیشـه«                                                  
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  ١

  6  معنی شعر و نثر ) الف  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  

  ) 58ص (   25/0. است) هنرمند(اي ماهر بیهقی نویسنده
  )75ص( 25/0. تصمیم گرفتم با او شروع به سخن گفتن کنم 

  ) 68ص (   25/0. رودبه سمت میدان جنگ می) بیرون کشیده(انس با شمشیر برکشیده 
  )148ص ( 25/0) اندبزرگ شده(. اندها رشد کردهجوجه کبک

  )45ص (  5/0.ندارد) قدیمی(کهنه  ین گلدسته يازورخونه هیچ ربطی به 
  )126ص .)(پایان بخش خطّ انبیا و اولیا هستی( 25/0.و پایان بخش سفر عشق هستی  25/0)  رهایی(تو آغازگر پرواز 

  )158ص (   0/ 25.گفتسخنان بیهوده می 25/0)  طریق(آن چوپان به این روش 
  )1ص ( 5/0. از او باعث نزدیکی به اوست) فرمان بردن (اطاعت که  25/0 ستایش مخصوص خداوند عزیز و بزرگ است
  )111ص (5/0. و مسیرشان را تغییر دادند 25/0 کبوتران فرمان او را راهنماي خود قرار دادند 

استفاده ) ايوسیله(در ساختن هر چیز از واسطه   5/0 کردخداوند بلند مرتبه وقتی که انواع موجودات را خلق می
  )162ص (  5/0. کردمی

  )100ص (   5/0.فرستممن تو را برخالف میل باد صبا به آن جا می 5/0 باد صبا دروغگو است و تو راستگو هستی 

  

  2  .براي هر واژه یک معنی کافی است) نمره 2(معنی لغت ) ب  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  

  )120ص (صحرا، بیابان   
  )110ص (دام براي پرندگان، تله   

  )37ص (جدیت ، دستور  
  )13ص (سالم، زنده  

  )113ص (عمق، ژرفا    
  ) 70ص (واجب گردانیدن، تعیین کردن   

  ) 137ص (موجودات جهان   
  )145ص (فخر کردن، نازیدن  

  

    .)به پاسخ هاي مشابه نمره تعلّق می گیرد( )نمره  3( خودآزمایی ) پ  

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

  ) 19ص (  25/0استبداد دربار رضا خان 
  )93ص (  25/0.) گیرندکسانی که حقیقت را نادیده می(گمراهان 

  )70ص (   25/0اسرائیل : اهریمن             25/0سرزمین فلسطین  : تخت و نگین
  )100ص (  5/0راز پنهان عشق 
  )120ص (  5/0تقلید کورکورانه 

  )126ص (    25/0. است) شنیدن خبر خوش(نشانۀ آمدن مهمان عزیز           25/0پریدن پلک چشم    
  )153ص (  5/0. جان گداختن در آتش عشق خداوند 

  

    صفحۀ دوم هاپاسخادامۀ  
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  ٢

    . )به پاسخ هاي مشابه نمره تعلّق می گیرد(  )نمره4( درك مطلب )ت  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  

  )11ص (   25/0به پادشاهی رسیدن 
  )5ص (    25/0) ص(معراج پیامبر اکرم 

  )81ص (    25/0همراه بودن ) ب               25/0بینایی چشم جانباز ) الف
  )148ص (    25/0سردي هوا 
  )129ص (   25/0دل غمگین 

  )113ص (   5/0بر همه چیز تسلط داشتن   
  )104ص (     5/0 ) توجه کردن( پذیرفتن

  )53ص (  5/0شروع به نوشتن کردن 
  )153ص (  5/0حوادث و اتّفاقات ناگوار مطابق میل بودن 

  )164ص ( 25/0فرشتگان ) ب         25/0عشق و محبت ) الف

  

  3  )نمره3(هاي ادبی دانش) ث  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  

  )135ص (   25/0حسب حال 
  )9ص( تهـمتن گز انـدر کمـان رانـد زود    برآن سان که سیمرغ فرموده بود         25/0ب 

  )86ص (   25/0غزلواره 
  )50ص (نقد اخالقی        25/0ب 

  )152ص (    25/0عشق 
  )98ص (   25/0منظومۀ ویس و رامین 

  )120ص (   25/0عبدالرحمان جامی ) ب       ) 40ص (25/0جالل آل احمد     ) الف
  ) 99ص (    25/0تشبیه ) 2                            ) 131(   25/0حسن تعلیل ) 1
  )19ص (     25/0حس آمیزي ) 4                            ) 125ص (    25/0تلمیح ) 3 

  
  
  
  
  
  
  

  2  ) نمره 2(حفظ شعر ) ج  
45    

  )61ص (    25/0تازه براتم            25/0سحري  ) الف
  )83ص (     25/0روزِ باران          25/0آب چشمم )ب
  )106ص (   25/0هاي پنهانی عشوه           25/0نگار من ) پ
  )150ص (      25/0بسی داماد           25/0گر عشوه) ت

  
  

  20  جمع                                                 » .همواره پرتوان باشید عزیز ،همکاران «                                                  
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