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  نمره  سؤاالت  ردیف
  

  ١

    )نمره  5/0(قافیه ) الف  
    » طریقت جز این نیست درویش را       که افکنده دارد تن خویش را« در بیت   1

  .حروف اصلی قافیه را مشخّص کنید) الف   
  .نوع قاعدة قافیه را بنویسید) ب 

25/0  
25/0  

    )نمره  2( عروض   )  ب  
2  پاسخ دهید هاپرسشبه  ،بیت زیرگذاري تقطیع و عالمته به با توج.    

  
  
  
  
  
  
  
  

  

3  
  
4  

  
5  

  دارا صاین جهان کوه است و فعل ما ندا        سوي ما آید نداها 
  دا  نِ  ما   لِ  فع  ت  هس  کو  هان  ج  این
-    -  -  -    -  -  -    -  

  دا  ص  را   ها   دا  نِ  ید  آ  ما  يِ  سو
-    -  -  -    -    -    -  

  .یک اختیار زبانی در بیت بیابید )الف
  تکرار شده است ؟در بیت کدام رکن  )ب
  .وزن حاصل از تکرار ارکان را بنویسیدنام  )ج 

  ؟دهدرخ میکدام یک از ارکان زیر  و» مفتعلن « رکن  بین» قلب «اختیار وزنی  
  فاعالتن )فعالتن                  ج) مفاعلن               ب) الف

بنویسید وزن بیت زیر وري بودندو دلیل براي د.  
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا          رود ز دستم صاحبدالن خدا را دل می

  .کان معادل هجاهاي زیر را بنویسیدار
    -  -  )ب                                      - - - )الف  

  
  
  
  
  

  

25/0  
25/0  
25/0  
25/0  

  
5/0  
  

5/0  

    )                    نمره 5(   شعر و نثر معنی و مفهوم) پ  
  

6  
7  

8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  

  

  .بودسطیح اندر حال خویش اوفتاده
  .علل ترفّع در غایت ساختگی بود

  .اندمذمت ایشان روا مدار که خداوند کرم
  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

  بهایت، حقیقت در یک تراز ایستادخونت با خون
  نطع کردنداز دست ما بر ریگ صحرا 

  .م شود که با خود نباشدلّدر عشق قدم نهادن کسی را مس
  جد جد تمییز هم برخاسته است

  مر تشنگان را چون رباب اول سماع بانگ آب                کاو بود ةفاید

5/0  
5/0 

5/0 

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

1  
    »بعد ۀسؤاالت در صفح ادامۀ«  
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  ٢

    )نمره4(درك مطلب   ) ت  

15  
  
  
16  
  
17  
  
18  
  
  

  
19  
  
20  
  
21  
  
22  

  ، چگونه بود؟رو شدبا او روبه» خسرو«با توجه به متن زیر، ویژگی ظاهري مردي که 
مرد اگر چه در صورت قُبحی . منکر او را به فال فرّخ نداشتچشم خسرو بر مردي آمد و دمامت منظر و لقاي « 

  » .تر بود، به جمالِ محاسنِ خصال هر چه آراستهداشت
  .یدسرا بنویشده توجه به بیت زیر، منظور از قسمت مشخّصبا 

  ؟گردانفلکوش را       حکم فلک ِ گردان یا حکم گویی که نگون کرده است ایوان فلک
  دربارة کدام یک از پیامبران است؟ متن زیر،

  ».الَرجمنَّکلَئن لَم تَنتَه : پسر برنیامد به جنگ برخاست کهتراش به حجت با چون آزر بت« 
  کدام یک از ابیات زیر، مفهومی متفاوت دارد؟

  گاه مؤمن و ترسا کنم تو رامستانه کاش در حرم و دیر بگذري           تا قبله) الف

  ه تماشا کنم تو را دي که من          با صد هزار دیدبا صد هزار جلوه برون آم) ب 
  ی االبصاردر تجلّی است یا اول               پرده از در و دیوار             یار بی) ج

  نماد چیست؟» ادری« شعر زیر، در 
  دانیدروي این دریاي تند و تیره و سنگین که می/ زند یک نفر دارد که دست و پاي دایم می

  داند؟حق نفرین میتشاعر در بیت زیر، چه کسی را مس
  » خود انصاف کنی مستحق نفرینی شکن اي باد خزان         گرکن و دلتو چنین خانه« 

  چیست؟ شدهدر شعر زیر، منظور از قسمت مشخّص
  » گسترده شد؟وسعت وسیع کدام سجاده / حماسۀ چهارده سالۀ مرا  نماز خونینباران آن شب در ستاره« 

  در متن زیر چیست؟ » کاغذسازي « منظور از 
  »شود، در ایران چرا تحسین شده؟جنایات بزرگ محسوب میاز کاغذسازي که در سایر ممالک ام آیا من نوشته« 

5/0  
  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  
  

  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  

    )نمره5/1(خودآزمایی    ) ث  
  
  

23  
  
24  
25  

ري ستعاا موفهم» هاتر سوراخ این غربالهر روز گردد تنگ/  ايهر شب کواکب کم کنند از روزي ما پاره «در بیت 
  چیست؟» هاغربال«

  ؟یستچ» بزم محبت« ویژگی »گدایی به شاهی مقابل نشیند / بنازم به بزم محبت که آن جا « با توجه به بیت 
  )مقام ،وقت ،حال(است؟  ، براي پر کردن جاي خالی مناسبکه داخل کمانک آمده کدام یک از اصطالحات عرفانی

از آن نظر که رفتاري خاص را آن حالت خاص . هر حالتی که عارضِ عارف شود، اقتضاي رفتاري خاص دارد «
  » .شودمیآن عارف نامیده» ........................ « کند، ایجاب می

  

5/0  
  

  

5/0  
5/0  

    )نمره  5/0(    معنی واژه)  ج  
  .را بنویسید ص شدهي مشخّهامعنی واژه  26  

  .    کنیمی شماتتتو چرا  )ب                              .رنگین کتابهتربت پدرم سنگین است و  )الف
5/0  

  

    »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ بعد«  
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  ٣

    )نمره5/2(هاي ادبی  دانش) چ  

27  
  
  
28  
  
29  
  

  
30  

  
  

  مربوط به کدام شاعر است ؟ زیر، توضیح
گیري از هاي مشهور او بهرهدر سروده. اي در شعر فارسی آفریدتازهفضاي » افسانه«با انتشار  1301وي در سال «

  » . عناصر طبیعت و بیانی نمادین، کامالً پیداست
  زیر، از کیست؟ر ادبی اثآهر یک از 

  هفت اورنگ) ج      رجعت سرخ ستاره) ب    سه تار) الف
  .درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخّص کنید

  .هاي فکري سبک هندي استبه معنی و مضمون و رها کردن زبان از ویژگیتوجهی بی) الف 
 .گیردمدح شاهان قاجار رواج می» بازگشت ادبی«در سبک ) ب 

  .، انتخاب کنیدهاي زیرآرایۀ ادبی مناسب را از داخل کمانک مقابل بیت
  )اسلوب معادله –تشبیه (ها؟ تمثال آیینه کی بر هم خورد از زشتی/ پیشانی عفو تو را پرچین نسازد جرم ما ) الف 
  ) تشخیص –جناس تام ( آخر اي ماه تو همدرد من مسکینی  / امشب اي ماه به درد دل من تسکینی ) ب 
  )تضمین   - حسن تعلیل ( اند  که به احترام تو قیام کرده/ دارم درختان را دوست می )ج

5/0  
  
  
75/0  

  
5/0  

  
  

75/0  
  
  

    )نمره1(حفظ شعر ) ح  

31  
  
  

  

  .را کامل کنید جاهاي خالی
  کجاست؟ بیکار ................هر سر موي مرا با تو هزاران کار است             ما کجاییم و ) الف
  زند فریاد و امید کمک داردمی/ پاید را باز میجهان .................. او ز راه مرگ این ) ب
  فروردینی.................. زد         اي پرستو که  سر خواهی................ کلبۀ کی بر این ) ج

1  
  
  

    )نمره3(نقد ادبی) خ  

32  
33  
  
  
34  
35  
36  
37  

  .بحث در چگونگی کاربرد فنون بالغی در شعر و نثر و ارزش و اعتبار آن است ............نقد 
  کدام یک از عبارات زیر، درست  است؟

  .گیردجاي میمسئلۀ مترادفات در حوزة نقد لغوي ) الف
  .رودنقد تاریخی معتبرترین نوع نقد به شمار می) ب
  .می داند ...... ................و ......... ..............ادبیات را محصولِ زمان ، » هیپولیت تن « 

  دارد؟را براي اولین بار اعالم می» هنر براي هنر«چه کسی تعبیر 
  اند؟گفته» قرآن عجم«چرا مثنوي را 

  از کیست و چند باب دارد؟» نصیحت نامه «

5/0  
5/0  

  
  

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

  20  جمع نمره»       باشید  در پناه دین خدا سربلند و سرافراز«  
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  ١١

بدیهی است که نظر همکاران . با سپاس از مصححین گرامی ، این راهنما جهت سهولت و هماهنگی در امر تصحیح ارائه می گردد  
  .ارجمند صائب بوده و  به پاسخ هاي درست و مشابه دانش آموزان نمره تعلّق می گیرد 

  )نمره 5/0(قافیه ) الف 
                             )25/0( دو ) ب                                                 )25/0(   یش  )الف    - 1
  )نمره 2(عروض ) ب 

      )25/0(اول یا تغییر کمیت مصوت در هجاي هشتم مصراع اول در هجاي پنجم مصراع  اختیار زبانی حذف همزه) الف - 2
  50و  34ص  )25/0( رمل) ج        )25/0( فاعالتن)  ب
    43ص )    25/0()  مفاعلن(  لفاگزینۀ    - 3
بلند ) مثل پایان مصراع(هجاي پایان هر نیم مصراع ) 3. بعد از پارة اول هر مصراع مکث بالقوه وجود دارد) 2. ارکان متناوب دارد) 1 - 4

  58ص  )25/0هر مورد . دو مورد کافی است.  ( هجاهاي هر مصراع زوج است )4. است
  29و 28ص     )25/0(  فعولن) ب                       ) 25/0(مفاعیلن ) الف  - 5
  )نمره 5( شعر و نثر معنی و مفهوم) پ 

    76 ص) 5/0. (در حالت نزع و جان کندن بود سطیح  - 6
  85ص )5/0( وسایل پیشرفت مهیا بود - 7
  95 ص )5/0( .سرزنش ایشان را جایز مدان زیرا بخشنده هستند - 8
  101 ص )5/0(. رسد که رازو رمز حقایق عرفانی را فهم کندمی بر کسی بشارت و گشایش روحی - 9

  141 ص) 5/0( ).خون تو عین حقیقت است( .حقیقت که خون بهاي توست با خون تو هم ارزش است -10
  145ص) 5/0( ).ما شریک جرم ستمگرانیم( اي گستردند صحرا سفره ةبا دستان ما بر گستر -11
  153ص )5/0( .مادي را ترك کندکسی عاشق می شود که تعلقات  - 12
  162ص )5/0( قدرت تشخیص از بین رفته است قطعاً -13
           156 ص)   1. ( اول شنیدن صداي آب است که براي تشنگان مانند صداي موسیقی است فایدة -14

  )نمره 4(درك مطلب ) ت
  88 ص )5/0( آن مرد ظاهري زشت و منکر داشت -15
  92ص )5/0( )چرخ گردانندة( خداوند  – 16
  98 ص )5/0(     )ع(حضرت ابراهیم  -17
     116 ص )5/0( ...)مستانه( گزینه الف  -18
  122ص )5/0(  جامعه -19
    132ص  )5/0( معشوق   -20
  135ص   )5/0(  شهادت  -21
              167ص )5/0(   جعل سند و نوشته -22
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  ٢١

                    ) نمره  5/1( خودآزمایی ) ث 
     109  ص) 5/0(سمان آ -23
     114   ص )5/0( برابري شاه وگدا -24
  150ص ) 5/0(وقت  -25

  )    نمره 5/0(معنی واژه ) ج 
  165ص   )25/0(سرزنش  )ب                 161ص   )25/0(  هاي روي سنگ قبرنوشته )الف  -26

  )نمره 5/2(دانش هاي ادبی ) چ 
                                       120ص )    5/0(نیما یوشیج  -27
  162ص)25/0( جامی )ج         142ص)  25/0( علی معلم )ب        123ص    )25/0( جالل آل احمد)الف -28
  111ص )25/0( درست )ب               105ص )   25/0(درست نا) الف  -29
                                              138ص)   25/0( حسن تعلیل) ج          131ص  )25/0( تشخیص )ب        108ص      )25/0( اسلوب معادله) الف -30

  ) نمره 1(حفظ شعر ) ح
    121ص)   25/0( کهنه ) ب   101ص  )25/0(مالمتگر ) الف -31

  131ص ) 25/0( آور،   پیام)25/0( زدهطوفان)  ج
  )نمره 3(نقد ادبی ) خ

       174ص )5/0(  فنی -32
         174  ص) 5/0(...) مسئله(الف  -33
  181ص )25/0(نژاد ) 25/0( محیط اجتماعی -34
  178ص ) 5/0( ویکتور هوگو  -35
  187ص )5/0(  .است شده اشارهاحادیث نبوي و آیات بسیاري به زیرا در این کتاب  -36
     192ص ) 25/0( ب ،  چهل و چهار با) 25/0( ) قابوس بن وشمگیر( عنصر المعالی    - 37

    »خدا قوت«  
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