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    نمره  .)نامه داردپاسخ( سؤاالت  ردیف

  ١

 الف
  

  )نمره 5/0( قافیه
  .به سؤاالت پاسخ دهید زیر، با توجه به بیت -1

  »درخور آید کار را جز دفع زنگ                 نی لون و نه رنگ ندگفت رومیان« 
  .    حروف اصلی قافیه را مشخّص کنید ) الف

  است؟ هقافیه تابع کدام قاعد) ب

  
5/0  
  
  

  ب
  

  

  )نمره 2(عروض 
  .سپس آن را تقطیع به ارکان نمایید ،ابتدا تقطیع هجایی کنیدبیت زیر را  -2
 »گهواره تا گور دانش بجوي گوي                      زچنین گفت پیغمبر راست« 
  .را بنویسید» مستفعلن« نام وزن حاصل از تکرار  -3
(در کجاي مصراع به جاي  -4 -  -   ( ) (توان می) فعالتن-- -   ( ) ؟آورد) فاعالتن  
    .را بنویسید)  -   - -(رکن معادل هجاهاي  -5

  
  

25/1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

25/0  
25/0  
25/0  

  پ
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )نمره 5(معنی و مفهوم شعر و نثر 
  .بنویسیدبه فارسی روان معنی ابیات و عبارات زیر را 

  .دیگر روز نوشروان تافته شد - 6
  .علل ترفّع در غایت ساختگی بود - 7
  .باریدباران کالم مهربانش بر من نمی -8
  .اي مناظره در پیوستهبچهبر سر گور پدر نشسته و با درویش ايزادهتوانگر -9

  گشا داریدها که بر ساحل بساط دلآي آدم -10
  هزاران کار استهر سر موي مرا با تو  -11
  ت         مانع این سر فرود آوردن استـردن اسـگتا که این دیوار عالی -12
  رم نیستـکریمان را به دست اندر درم نیست        خداوندان نعمت را ک -13

  
  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

1  
1  

  ت
  

  ) هنمر 4(درك مطلب 
14- شاعر  » در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان/  مداین را  وان بگسست ـای تا سلسلۀ«  ه به بیتبا توج

  ؟دانددلیل دیوانگی دجله را در چه می
  ؟کنداي به مخاطب میچه توصیه» . ت باشدسخن با پیران به گزاف مگوي که جواب پیران مسک «عبارت  -15
  ؟استخدنشانۀ لطف یزي چقهر خدا و چه نشانۀ ي چیزچه  ،بیت زیر با توجه به -16
  »هاهم مغرب ادبارها هم مشرق اقبال          دار لطف تو   فروز قهر تو آیینهآتش«

  ؟به چه معناست» آب آمد به گوشش چون خطاب بانگ/ ناگهان انداخت او خشتی در آب «در بیت » خطاب«واژة - 17

  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  

    »دومادامۀ سؤاالت در صفحۀ «  
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    نمره  .)نامه داردپاسخ( سؤاالت  ردیف

  ٢

  
  
  
  

  ؟ بیت زیر نزدیک است بهگزینه  محتواي کدام - 18
 » گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی      دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را« 

  و را ـگاه مؤمن و ترسا کنم تتا قبله    ذري   ـتانه کاش در حرم و دیر بگـمس) الف
  کنم تو راطوبی و سدره گر به قیامت به من دهند       یک جا فداي قامت رعنا  )ب
  .را بنویسید» ریز باغ زهرا برگ کردیم در برگ« مفهوم مصراع  -19
20- تم بدرقۀ راه کن اي طای« ه به بیت با توجاز نظـر عرفا  »رمـسفکه دراز است ره مقصـد و من نو/ س دـر قـهم
  چه کسانی هستند؟» سفرنو« و » طایر قدس« 
» گونه پرپر زد؟چآن شب  باراندر ستاره / ک من چمظلوم کو «شده در سرودة مقصود از قسمت مشخّص -21

  چیست؟

5/0  
  
  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  

  ث
  

  
  
  

  )نمره 5/1(خودآزمایی 
  .را بنویسید»  دستی صورت نبنددو جمعیت در تنگ ندد فراغت با فاقه نپیو« مفهوم عبارت  - 22
  چیست؟»  زنجیر خاییدن« مفهوم کنایی -23
  .بنویسیددر بیت زیر را  » تمییزبی«  معادل امروزي - 24

  مان سرورند          صاحب خر را به جاي خر برَند    تمییزیانچون که بی

  
5/0  

  

5/0  
  
  

5/0  

  )نمره 5/0(معنی واژه   ج
  .شده را بنویسیدمشخّص هايواژهمعنی  -25
  .رنگین کتابهتربت پدرم سنگین است و  )ب                             کجاست عیارمنزل آن مه عاشق کش ) الف

  
5/0  
  

  ) نمره  5/2( دانش هاي ادبی   چ
26- به  »ي عاشقان گردان چو طبع بیدالن شیدااچو ر/  گون ابري ز روي نیلگون دریا   برآمد قیر« ه به بیت با توج

  .هاي زیر پاسخ دهیدپرسش
  .بیابید و بنویسید مصراع دومادات تشبیه را در ) الف

  کدام پایۀ تشبیه است؟»  شیدا« واژة ) ب
  .در بیت زیر معانی آن را بنویسید» خرابی« با توجه به ایهام به کار رفته در واژة  -27

  در خرابات بگویید که هشیار کجاست؟          هر که  آمد به جهان نقش خرابی دارد   
  هاي زیر مربوط به کدام سبک است؟هر یک از ویژگی - 28

  .خوردلغات عامیانه کمتر به چشم می) الف 
  .از ذهنآوردن کنایات و استعارات دور ) ب 
  .است....... .........و ........  ........اراي دو بخش عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی د عرفان به - 29

  

  
  

5/0  
  
  

5/0   
  

5/0  
  

  
5/0  

    »ادامه سؤاالت در صفحۀ سوم«  
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    نمره  .)نامه داردپاسخ( سؤاالت  ردیف

  ٣

یک » ب«در ستون( است؟» ب«گروه در ها یک از شخصیتکدام  متعلّق به» الف « گروهدر  ر ادبیاثآ هر یک از -30  
   .)مورد اضافی است

  
  
  
  

  »ب«گروه   »الف«گروه 
  رجعت سرخ ستاره) 1

  زن زیادي) 2

  جالل آل احمد
  شهریار

  علی معلّم

5/0  
  
  
  

  

  ح
  
  
  
  

  )نمره 1(شعر حفظی 
  .اشعار زیر را کامل کنید -31

  پایداین کهنه جهان را باز، می ،................. او ز راه / !هاآي آدم) الف
  ؟کجاست............... موعد  طور کجا شآت         در پیش........... ......... وادي شب تار است و ره) ب
  یـر بالینـهادي به سـت ننـر راحـس          ون منـچ. ................... مايـپیهم اي بادیهتو ) پ

  
1  

  )نمره 3(نقد ادبی   خ
  .)یک مورد اضافی است» ب«در ستون( مرتبط است؟» ب«با کدام نوع نقد در گروه » الف« گروهوضیحات هر یک از ت -32

  . درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید -33
  .در فرانسه، نوعی بیان و توجیه نقد اجتماعی است» پارناس«مکتب ادبی ) الف

  .شوددر ایران به این شیوه توجه فراوان میهاي نقد ادیبانه است و غالباً ترین شیوهنقد تاریخی یکی از رایج) ب
    .بیت زیر را از نظر نقد لغوي بررسی کنید -34
  » که آتش برآرند از ایران زمین»                خاقان چین«و » کاموس«بر آن بود « 

  .  است، نام ببریددو منبع اصلی مولوي را که در سرودن مثنوي از آنها الهام گرفته -35
  .بیان کنیدمولوي در مثنوي را ه طبیعت جایگا - 36
  .به سؤاالت زیر پاسخ دهید» نامهقابوس«دربارة کتاب  - 37
  چند باب دارد؟) ب         نوع نثر آن چیست؟) الف

  »ب«گروه   »الف«گروه 
  .انگارندمنتقدان، این نوع نقد را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد می -1

  .گیردصورت می این نوع نقدو بدیع در بررسی کامل بالغت، اعم از معانی، بیان -2

  فنّی
  شناسیزیبایی
  شناسیروان

  
5/0  

  
  
  
  

5/0  
  
  

  

5/0  
  

5/0  
5/0  
5/0  
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
  

  ١

هاي درست و بدیهی است به پاسخ. گرددبا تشکّر از مصححین گرامی، این راهنما جهت سهولت و هماهنگی در امر تصحیح خدمتتان ارائه می
  .گیردآموزان نمره تعلّق میمشابه دانش

    )نمره 5/0( قافیه  
  5/0  14ص  )  25/0(  قاعدة دو)   ب          )25/0( نگ َ_)الف    -1  الف

  )نمره 2 ( عروض  ب
  

  

   38ص  )25/1(  -2  
غَم  پِی  ت  گُف  نین  چ  گوي  ست  را  رِ  ب  
  -  -    -  -    -  -    -  
  جوي  بِ  نش  دا  ر  گو  تا  رِ  وا  گَه  زِ
  -  -    -  -    -  -    -  

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن
  
  50ص)   25/0(رجزبحر    -3
  40ص )25/0(  رکن اول مصراع -4
  50ص )       25/0( مفاعیلن -5

2  

  )نمره  5( معنی و مفهوم شعر و نثر  پ
  

  76ص       )5/0(.انوشیروان نگران و مضطرب شدروز دیگر - 6  
  85 ص   )5/0(.مهیا بود) نصر بن احمد( وسایل پیشرفت او   - 7
  134 ص  )5/0(.گفتبا مهربانی با من سخن نمی -8
  161ص ) 5/0( .گو را آغاز کرده بودوثروتمندي بر سر مزار پدرش نشسته بود و با فقیري گفت -9

  121ص)5/0. (پردازیدهایی که در جامعه به خوشی میاي انسان -10
  101ص    )5/0(.هر سر موي من به هزار دلیل با تو پیوسته است -11
  .شودمی) اطاعت از خدا(مانع از رسیدن به خدا ) 5/0( تا وقتی که موانع رسیدن به خدا بزرگ است -12

  156ص  )5/0(
  95ص )5/0(. ثروتمند بخشنده نیستندهاي انسان و)5/0(هاي بخشنده پولی در دست ندارند که ببخشندانسان -13

5  

  ت
  

  ) نمره 4(درك مطلب 
  92ص)  5/0(.داندمی پاره شدن زنجیر عدالت انوشیرواندر  -14
  78ص   )5/0(. با افراد پیر با احترام حرف بزن و رفتار کن -15
  109ص )25/0(.    ستها نشانۀ لطف خداو مشرق اقبال  )25/0(قهر خدا  نشانۀمغرب ادبارها  – 16
  157ص )    5/0( .در اینجا به معنی فرا خواندن عاشق است از جانب معشوق - 17

4  

    ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم  
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  ٢

  

  116ص )   5/0()  طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند       یک جا فداي قامت رعنا کنم تو را( ب  - 18  
با خانوادة پیامبر همراهی و همدردي (  .زده بود ما سبز و شاداب بودیم در هنگامی که باغ خانوادة پیامبر خزان -19
  145ص   )5/0( ).دیمرنک
مریدان و کسانی که قدم در راه سیر و سلوك » سفرنو« ،  )25/0(انسان کامل یا خضر است »  طایر قدس«    -20

  148ص    )25/0(. اندگذاشته
  132ص   )5/0(باران  بمباران یا تیر -21

  
  

  )نمره 5/1(خودآزمایی   ث
  95ص )5/0( .دگیرخاطر با فقر شکل نمی آسودگی تنگدستی و نیازمندي همراه نیست یا  آسایش و راحتی با - 22
  145ص ) 5/0(  .تالش بیهوده کردن -23
  163ص)5/0(. کسی که قدرت تشخیص ندارد  - 24

  
5/1  

  )نمره 5/0(معنی واژه    ج
  161ص ) 25/0( هاي روي سنگ قبرنوشته) ب   128ص) 25/0(  جوانمرد/ هوشمند / چاالك ) الف  -25

  
5/0  

    )نمره 5/2(هاي ادبی دانش  چ
  70ص)   25/0( وجه شبه )ب)      25/0(چو  ) الف -26  

  102ص )  25/0( ویرانی و نابودي )2 )25/0( )خبريبی(  مستی) 1 -27
  106ص)   25/0( هندي) ب   111ص)    25/0(  بازگشت ادبی) الف -28
  147ص   )25/0( نظري)       25/0( علمی  - 29
  123ص   )25/0(جالل آل احمد ) 2    142ص)       25/0(علی معلّم ) 1  -30

5/2 
  

    )نمره 1(حفظ شعر   ح
  1  131ص )25/0( محبت) پ        100ص)   25/0( دیدار -) 25/0( ایمن) ب     121ص )    25/0( مرگ )الف -31  
  )نمره 3(نقد ادبی   خ

  174ص )   25/0( فنّی )2        183ص  )25/0(شناسی  روان) 1 -32
  183ص)    25/0(درست ) ب         178 ص)   25/0(نادرست ) الف -33
  173ص   )5/0. (مطابقت ندارند )بود ( مفرد  و فعل) کاموس و خاقان چین ( جمع  نهاد -34
  187ص     )25/0( و حدیث )25/0( قرآن -35
  188 ص)  5/0( خداستگاه جلوه - 36
  192ص  )            25/0( وچهارچهل) ب )                   25/0( )روان( ساده ) الف  - 37

  
3  
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