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ســـــــــــؤاالت

الف قلمرو زبانی ( 7نمـره)
0/25

1ـ در کـدام گزینه «و»« ،نشانۀ ربط یا پیوند» است؟

 )1دودی کـه از دل مـن در شــام غــم بـرآیــد

بـر یـاد طـرّۀ او ،پُــر پـیـچ و خــم بـرآیـد

 )2دل شیشه و چشمان تـو هـر گـوشه برنـدش

مستنـد مبـادا کــه بــه نـاگـه شـکـنـنـدش

 )3به می سجّـاده رنگین کن ،گرت پیر مغان گوید

کـه سـالک بیخبـر نبـود ز راه و رسـم منـزلها
همّـت در این عمـل طلب از میفـروش کـن

 )4تسبیـح و خــرقـه ،لـذّت مستـی نبخشـدت
2ـ واژههای کدام گزینه ،همگی دو تلفّظی هستند؟

 )1کارمند ،دودمان ،برزگر ،رایگانی
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 )2پادشاه ،استوار ،آشکار ،باغبان

 )4روزگار ،آموزگار ،تندگو ،هوشمند

 )2مستمند ،مهرجو ،زورمند ،یادگار

0/5

3ـ در کدام گزینه همۀ ترکیبها ،اضـافی است؟

 )1قطرۀ باران ـ گـوهر تابنـاک ـ پردۀ نیلوفـری

 )2بحـر خـروشنده ـ هنگامۀ دریا ـ عتـاب معلّم

 )3پهنای دریا ـ تیـر خـدنگ ـ خالصۀ دانشها

 )4صفحۀ سفید ـ شیشۀ زنگاری ـ خروس مغلوب
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4ـ معنی واژگان مشخّص شدة زیر را بنویسید.

الف) ای که ردای حسین را بر دوش داری (
پ) بپوشید دِرع سواران جنگ (
ج) چوپان از مالزمان او بود (

)
)
)

ب) تنی لرزلرزان و رخ سندروس (
ت) بتازد به نیرنگ تو توسن من (
خ) تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو (

)
)
)

5ـ جدول زیر را کامل نمایید( .با حفظ شخص)
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فعل

امـر

ماضی بعید

مضارع اخباری

خواهند فرستاد

..............................

...............................

..................................

6ـ نقش دستوری واژههای مشخص شده در دو بیت زیر ،به ترتیب کدام است؟
«همینکه روی تو دیـدم باز شد در دل

چه حاجت است در دل زدن بیا بنشین

اگر به قصد هـالک مـن آمـدی برخیز

ورت ارادت صلح است ،مرحبا بنشین»

0/5

 )1مفعول ،مسند ،مضافالیه ،نهاد ،متمم

 )2مفعول ،مسند ،نهاد ،مضافالیه ،مضافالیه

 )3نهاد ،مسند ،مسند ،متمم ،مضافالیه

 )4متمم ،متمم ،مفعول ،مسند ،نهاد

7ـ هستۀ گروه اسمی روبهروی همۀ گزینهها درست است؛ به جز:

 )1تعیین ارزش دقیق معنایی عناصر زبان:

(تعیین)

 )2مجموعۀ آثار ادبی گذشتۀ این سرزمین:

(آثـار)

 )3آن شاخههای نازک درخت کاج همسایه:

(شاخه)

 )4بهترین کیفیّت پیـونـد مـطالب درسـی:

(کیفیّت)
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8ـ در گروه کلمات زیر ،امالی چهار واژه غلط است .آنها را بیابید و شکل درستشان را در شمارههای بنویسید.

1

«وقار و طمأنینه ـ کرامت و فراغ ـ یال و قارب ـ کریمی و لئیمی ـ مهمیز کودکانه ـ فضای نفوص ـ غلغله و ازدحام ـ سنجش و قیاس
پایه گزاری ـ جاگذاری ـ طالع مسعود ـ اشباه و همانندان ـ مخمصه و تنگنا ـ برخواستن گَرد نبرد ـ تسالّ و آرامش ـ خوابگزار دانا»

)1

)2

)4

)3

9ـ در عبـارت «شب از نظر شاعر و عـارف ،سرچشمۀ الهام و معنیپردازی است .کمتر شاعری است که تحت تأثیر سکوت رازگستر شب
قـرار نگرفته باشد ،از این رو شب دمساز و همراز شـاعر است ».به ترتیب واژههای «مـرکب»« ،مشتق»و «مشتق ـ مرکب» را بیابیـد و
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بنویسید( .برای هر کدام ،ذکر یک مورد کافی است).

مرکب:

مشتق:

مشتق ـ مرکب:

0/5

11ـ متضاد واژههای زیر را بنویسید.

ب) مشوّش ().....................................

الف) یله ()........................................

0/5

11ـ کدام مصراع به شیوة بالغی سروده نشدهاست؟

ب

 )1پیر چون گشتی مشو غمگین ز وضع روزگار

 )2چو آدمی به جهان نیست ،دل به مهر که بندم

 )3روی تـو کنـد روشـن ،چشـم و دل دانـا را

 )4بر تو گـردد روزی این آتش گلستان غم مخور

قلمـرو ادبی ( 5نمـره)
12ـ در قطعه شعر« :اى چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران  /اى مسافر دیرین بر روى خار و درد  /اى چون ستاره فروزان» یک مجاز

0/5

بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

13ـ در بیت «مشبه» و «مشبه به» را معیّن کنید.
« رها شد ز بند زره موی اوی

0/5

درفشان چو خورشید شد ،روی اوی»

0/25

14ـ در کدام بیت «رجـزخوانی» دیده نمیشـود؟

 )1کــه گُــــردان کــــدامانــد و جـنـگآوران

دلــیـــــران و کــــارآزمـــــوده ســـــران

 )2خــروشـیــد کــــای مـــــرد رزمآزمــای

هـمـــآوردت آمـــــد مشــــو بـــازِ جــــای

 )3کـمــان را بـمـــالـیــد رسـتـم بـه چـنـگ

بـــه شسـت انـــــدر آورده تــیـــر خــــدنــگ

 )4کـشــانـی بـــدو گـفــت بــیبـــارگـــی

بــــه کشـتـن دهــــی ســـر بـــه یـکـبـارگــی

15ـ در همـۀ بیتها ،به جـز بیت  ...........نـوعی جنـاس وجـود دارد.

 )1جام کز دست نگار است ،چه شیرین و چه تلخ

جـا کـه در مجلس یـار است ،چـه بـاال و چـه پست

 )2نشـد از گــوش دلـم زمــزمـۀ نـغـمـۀ چنـگ

تـا عـنــان دل شـــیــدا بـشــد از چـنــگ مـــرا

 )3ای دل سـرگشتـه ،دور غــم نمـانـد پـایــدار

گـر غمـی پیـش آمـدت هـم بگـذرد آن ،غـم مخور

 )4رخ بـرافـروز کـه فـارغ کـنـی از بــرگ گُـلـم

قـــد بــرافـــراز کــــه از ســــرو کـنـــی آزادم
0/5

16ـ کدام آرایهها در بیت زیر وجود دارد؟
«با رشتۀ زلف توام امشب سرِ راز است

0/25

افسوس که شب کوته و این رشته دراز است»

 )1تشبیه ـ جناس ـ استعاره ،تضاد

 )2جناس ،تشبیه ،اغـراق ،کنایه

 )3مراعات نظیر ـ استعاره ـ ایهام ـ تشخیص

 )4ایهام ـ جناس ناقص ـ اغراق ـ تضاد

17ـ در عبارتِ زیر ،واژههای کدام گزینه ،طرفین سجع نیستند؟

0/5

«این قصّـه ،عجبترین قصّههاست؛ زیراکه در میان دو ضد جمع بوَد :هم فُرقَت بوَد و هم وُصلت؛ هم محنت بوَد ،هم شادی؛ هم راحـت بـود ،هـم
آفت؛ هم وفا بود ،هم جفا؛ در بدایتْ بند و چاه بوَد ،در نهایت تخت و گاه بوَد؛ به اوّلْ بیم و هـالک بوَد و به آخرْ عزّ و مُلک بوَد؛ پس چـون در او
این چندین اندوه و طرب بوَد ،در نهاد خود شگفت و عجب بوَد».

 )1فرقت و وصلت

 )2راحت و آفت

 )3بدایت و نهایت

 )4طرب و عجب

18ـ نام صاحب آثار زیر را بنویسید.

الف) اتاق آبی:

0/5

ب) سمفونی پنجم جنوب:

ـ شعر حفظی:
19ـ الف) بیت زیر از شعر «بوی گل و ریحانها» است .بیت پس از آن را بنویسید.

«هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید
...............................................................................

مـا نیز یکـی باشیـم از جملۀ قـربانهـا»

...............................................................................

ب) بیت زیر از شعر «باز این چه شورش است» است .یک بیت پس از آن را بنویسید.

«گـویـا طلـوع مـیکنـد از مغـرب ،آفتـاب
...............................................................................

0/5

کـاشـوب در تمـامـی ذرّات عـالـم است»

...............................................................................

ت) دهمین بیت غزل «دلیران و مردان ایران زمین» را بنویسید.

...............................................................................

0/5

...............................................................................

1

پ

قلمرو فکـری ( 8نمـره)
ـ معنی و مفهوم سرودهها و نوشتههای زیر را به فارسی روان بنویسید.
21ـ سه ماه بود که موی سر بازنکرده بودیم.

0/5

21ـ در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود.

0/5

22ـ رنج هیچ کس ضـایع مکن و همه کس را به سـزا ،حـقشناس باش؛ خـاصه قـرابت خـویش را.

0/5

23ـ قصّـۀ حال یوسف را نیکو نه از حُسنِ صـورت او گفت ،بلکه از حُسن سیرت او گفت؛ زیراکه نیکو خو ،بهتر هـزار بار از نیکو رو.

0/75

24ـ گفت اگر خیر است خیراندیش

تو شرّی جـز شـرّت نیاید پیش

0/75

25ـ سپهبد ،عنـان اژدها را سپرد

به خشم از جهان روشنایی ببرد

1
1

26ـ شعر سپید من ،روسیاه ماند  /که در فضای تو  /به بیوزنی افتاد  /هر چند ،کالم از تو وزن میگیرد

27ـ جمله عالم زین سبب گمراه شد

1

کم کسی ز ابـدال حق آگاه شد

28ـ جای خای را پر کنید« :به این گونه متنها که در حقیقت ،فریاد مظلومیت آزادیخواهان را به گوش میرساند و خواننده را به ایستادگی و
مبارزه و سازشناپذیری در برابر ظلم ،فرامیخواند  ................................میگویند».

0/25

29ـ در همۀ ابیات ،به جز بیت  ..........به ویژگی قهرمانی حماسه ،اشاره شدهاست.

 )1دلــیـــری کـجــا نــام او اشـکـبـــوس

هـمــی بــرخــــروشــیــد ،بـرســانِ کـــوس

 )2بـخـنــدیـــد رسـتــم ،بــه آواز گـفــت

کــه بنشـیـن بــه پیـش گــرانــمــایــه جُـفــت

 )3نـگــه کـــرد ســـهــراب و آمـــدش ننـگ

بـرآشــفــت و تـیـــز انـــدر آمـــد بــه جـنــگ

 )4درِ دژ ببـسـتـنـد و غـمـگـیـن شــــدنـــد

پُــر از غـــم دل و دیـــده خــونـیــن شـــدنــد

0/5

31ـ مفهـوم کدام بیت متفاوت است ؟

 )1مـدّت شـادی و غــم نیسـت بـرابـر بــه جـهـان

گـریـۀ شـمع ،شـبی ،خـنـدۀ صـبـح است بـه دمـی

 )2غــم و شـادی جـهــان را نـبـود هـیـچ ثـبـات

هـر زمـان ،حـال وی از شکـل دگــر خـواهـد شـد

 )3گفتـم زمـان عشـرت دیـدی کـه چـون سـرآمـد

گفتـا خمـوش حـافـظ کـاین غـصّـه هـم سـرآیــد

 )4ای دل سـرگشـتـه ،دور غــم نـمـانــد پـایــدار

گـر غمـی پیـش آیـدت هـم بگـذرد آن ،غـم مخـور

0/5

31ـ کدام بیت با مصرع «بلندی از آن یافت کو پست شد» قـرابت مفهومی نـدارد؟

 )1زیـــردستی را کـجـــا بــاک از زبـــردستی بــود

هـر کـه بـاشـد در بلنـدی ،بیــمش از پسـتی بــود

 )2خاکســاری نــه متــاعی اســت کــه ویــران گــردد

ســـیلهـــا عـاجـ ــز کـ ــوتاهی ایـــن دیــوارنـ ــد

 )3هر که صـائب بـا سـرافرازی تواضـع پیشـه کـرد

آورد آفــــاق را زیــــر نگــــین چــــون آفتــــاب

 )4گر دل خود زنده خـواهی ،خاکسـاری پیشـه کـن

بِـه ز خــاکسـتــر لـبــاســی نیسـت آتـشپـاره را

32ـ کدام بیت با عبارت «منتظر هر آنچه به سویت میآید ،باش و جز آنچه به سویت میآید ،آرزو مکن ».تناسب مفهومی نـدارد؟

 )1پا ز فـرمـان قـضـا بیـرون نـهـادن مشـکـل اسـت

هیـچ کـس را ره بـرون زیـن حلـقـۀ پـرگـار نیسـت

 )2قـضـــــــا روزگــــــاری ز مــــــن در ربــــــود

کـــه هــــر روز از وی شـب قــــدر بــــود

 )3دل عـبـث چـنـدیـن ز تـقــدیـر الـهـی مـیتپـد

مـیشــود قـالب محکـمتـر چـو مــاهـی میتـپـد

 )4با قـضـای آسـمـانی چــاره جــز تسلیــم نیســت

گـردن دعـــوی نـبـایــد زیــر تـیــغ افـراخـتـن

گلهای اندیشهتان بارور باد ـ ولدآبادی
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جمع نمره
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