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١

 لزامیا بخش
 .پاسخ دهید) نمره 16(جهت کسب  27تا  1به سواالت ، دانش آموز عزیز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

  ارغندبخروش چو شرزه شیر )ب                            گشتهباسق تخم خرمایی به تربیتش نخل )الف
 .مردم کویر استتفرّجگاه آسمان ، ) د                                              .از عشق آتش خورد قوت پروانه)ج

1 

درکدام مصراع با همین واژه ،»دیوارهاي کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه هاي آن باقی است« درجملۀ» طاق«واژة  2
  ؟هم معنی است

چون ابروي معشوقان با طاق و رواق است  ) ، جفت نخواهد حریف                   بطاق پذیر است عشق) فال

25/0 

  است؟» شاد«یت زیر، کدام واژه متضاد واژة در ب 3
» اندیشه آزاد گشت ز از آن شاد گشت         روانش ،چو بشنید خسرو«   

25/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیدامالي درست را   4
 .فهاي شمابودم در شنیدن حر) سر م –صر م( می دانید که من بیش از همه  )الف

با من بیا سمت باران ) غربت –قربت ( غرق غباریم و  )ب

5/0 

 .نادرستی امالیی دیده می شود..... گزینۀ  به جزها در همۀ گزینه   5
  .آخرین رمغ هایشان را در آخرین فشنگ هایشان می ریختند) 1
  .  صورت سرماي دي ، بیداد ها می کرد/ آن شب نیز ) 2
  . ین عذر آورد که من مرغی بهشتی امطاووس نیز چن) 3
. ، تن به گناه نمی سپاردپاکدامنی آموخته استآذرم و حیا و  که سیاوش اما) 4

  

25/0 

  .هاي زیر، سه مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیددر گروه کلمه   6
 تماشا و نظاره –شرحه شرحه و پاره پاره –تمایل و خاسته  –طأللؤ پرشکوه   –فخر و مباهات   –حریوة خوب و پاك آیین 

75/0 

 ی یکسانی دارد؟ایمعن کاربرد  ، با همین واژه در کدام گزینه»نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت«، در مصراع »ساخت«فعل  7
  .آن نامدار لشگري عظیم ساخت) 2.                           او در مراغه رصدخانه اي بزرگ ساخت) 1

  .نامالیمات زندگی ساختاو با ) 4.                            استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت) 3

25/0 

  .بنویسیدص شده را زیر، نوع وابستۀ وابستۀ مشخّنمونه هاي در   8
 مهربانبسیار دوست ) ب                                                 ؟ سفر کدام برنامۀ) الف

5/0 

9  پاسخ دهید پرسش هابه  ،ه به ابیات زیربا توج. 
سیاوش  چنین گفت کاي شهریار        که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار  «

  »ودابـه نیـک پیــد و ســز فرزنـی        ک پر اندیشه شـد جان کاووس   
 بیت اول چیست؟ در» را«کارکرد )  ه است؟             بکدام واژه در نقش منادا به کار رفت )الف

 .بیابید و بنویسیدیک ترکیب اضافی در بیت دوم ) ج

75/0 

 دوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٢

  .پاسخ دهید پرسش هاوجه به نوشتۀ زیر، به ت با  10
نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ . پشم گوسفندان را رنگین کرده است ،گل و گیاه .برف کوه هنوز آب نشده است«

  ».رودکی با امیر سامانی
  ؟است» فعل+ مسند + مفعول + نهاد « گوي جمله مطابق با الساختار دستوري کدام ) الف

  ؟ربط است یا عطف »شعر و چنگ«، بین  واژه هاي » واو« نوع ) ب
به قرینۀ لفظی است یا معنوي؟                                    حذف  فعل ، در این عبارت) د     ماضی نقلی است یا التزامی؟ .»نشده است«زمان  فعل  )ج

  

1  

  ) نمره4( قلمروادبی
  .در بیت هاي زیر، جاهاي خالی را با مصراع یا واژه هاي مناسب کامل کنید  11

  ............................................................................                           ان تر از برگ در بوسه هاي بارانــاي مهرب) الف
  ............................................................................                            ر است ـادت از همه حسنی فراتـسن شهح) ب
  ...............................به سوي تو بود روي سجودم                                .................................اگر مستم اگر هوشیار ) ج

5/1  

  .درست است........................ گزینۀ  به جزآرایۀ ذکر شده در مقابل همۀ ابیات،   12
  )حسن تعلیل(گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست    گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي                    ) 1
  )اسلوب معادله( رسـی بپـریشانـم پـاان را در ایـایـآشن       گی                  ـفتـف در آشـار زلـد به کـانه می آیـش) 2
  )کنایه( ويــبـس رـد زدن سنـگ را بـــایـببـ   چـو خواهـی که پیـدا کنـی گفت و گـوي                        ) 3
  )تشبیه( ودـش بـرکـده و سـوزنــرم رو ســگ    د                       وـش بــد که چون آتــق آن باشــعاش) 4

  

25/0  

13  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )اول اضافی است ستونیک بیت در ( دوم دیده می شود؟ ستون اول، کدام یک از آرایه هاي ستونهاي سروده در هریک از 
  دوم ستون  اول ستون

  ایهام  ستـوش نیـز گـري جـان را مشتـر زبـم/ ستـوش نیــوش جز بیهـرم این هــمح  1
  اسلوب معادله  /که درون چه نگه می کرد / او شغاد آن نابرادر بود/ سایه اي را دید/ بر لب آن چاه  2
  حسن تعلیل  سخــن گفتنــش با پســـر نــرم دیـد/ رخ شــاه کـــاووس پـــر شــرم دید   3
  حس آمیزي  تـکفن اسبدر آن جامه که ننگ تن و کم از / جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن   4
    بنهفتــه بـه ابــر چهــر دلبنـــد / ـدت روي ـتــا چشــم بشـــر نبینـ  5

1  

  ؟ومی استهنماد چه مف» شب«در بیت زیر،   14
  »آن جا درآن  برزخ سرد در کوچه هاي غم و درد           غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو«   

  

25/0  

  5/0  دارند؟ »سجع«کدام واژه ها » .بدان که از جملۀ نام هاي حسن یکی جمال است و یکی کمال«در عبارت   15
  . هریک از آثار زیر را بنویسید پدیدآورندةنام   16

  : ولیااأل ةرتذک) ب                                          : در حیاط کوچک پاییز در زندان) الف
  

5/0  

  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 
  .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م    

  1  و چون برمی آید، مفرّح ذات حیات است دهر نفسی که فرو می رود مم  17
  ومادامۀ سؤاالت در صفحۀ س
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٣

  5/0  رار من ـن               از درون من نجست اسـهرکسی از ظنّ خود شد یار م  18
  1  اهــم ندارد نگــان آفرینـگناه                جهور ایدون که زین کار هستم   19
  5/0  .کند به غایت القصواي مقصود خود رسیده است آدمی  به هرجا می رود گمان می  20
  5/0  نیست از فرسنگ آن آگاه کس          ه کس         وانیامد در جهان زین را   21

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
اجتماعی  به کدام پدیدة» درهم و دینار نیستکار شرع کار  :گفت/ دیناري بده پنهان و خود را وارهان  :گفت«شاعر در بیت   22

  اشاره کرده است؟

25/0  

  چه مفهوم مشترکی دارند ؟ هاي زیرمتن   23
  » سرو اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀکه / من نمازم را وقتی می خوانم«  
  » کوهش و سنگریزه اش آیات وحی را برلب داردحتی درختش، غارشصحرایی که ،.« 

  

5/0  

  اشاره دارد؟» هصلالی أ عرجِشی ء ی کلُّ«سخن مشهور ،  به ،کدام یک از ابیات زیر  24
  کز نیــستان تا مرا ببــریده انـد            در نفیرم مرد و زن نالیده اند) الف

  اصل خویش          باز جوید روزگار وصل خویشهر کسی کاو دور ماند از ) ب

25/0  

  را به یاد می آورد؟ »منطق الطیر«از هفت واديوادي  ، کدامهر یک از ابیات زیر  25
  مرد حیران چون رسد این جایگاه           در تحیـر مانـده و گم کـرده راه ) الف

  هشت جنـّت نیز اینـجا مـرده اي            هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي ) ب

5/0  

26  پاسخ دهید پرسش هابه  ،زیره به ابیات با توج.  
  کس چون تو طریق پاکبـازي نگـرفت          با زخم نشان سرفرازي نگرفت« 

  »!بازي نگرفتت مرگ را به کسی چون تو شگفت           حیثی ،زین پیش دالورا  
  ت مرگ چیست؟ مقصود از به بازي گرفتن حیثی) ب                       ؟مخاطب شاعر در این دو بیت کیست) لفا

5/0  

  )یک مفهوم اضافی است(دوم متناسب است؟  ستوناول با کدام مفهوم در ستونبیت هاي هر یک از   27
  )مفاهیم(دوم  ستون  )بیت ها(اول  ستون

  ناپایداري قدرت  ـدـــه در آیـــکرش بـــده شـز عهــک/ـد ـــرآیــان که بــزب ت وــاز دس  1
  دشواري راه عشق  م بگوـه الیقـی اگر کـون تویـال براي چـح/م اول ره گذاشتمـمن که هر آنچه داشت  2
  ستیزيبیگانه   زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است/ خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد  3
  از جان گذشتگی عاشق  کی بود و کجا بود و کـی اش نام نهادند/کاووس کیانی که کـی اش نام نهـادند  4

  ناتوانی در سپاسگزاري از خداوند    
  

  

1  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
 سوال را به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ دهید 8، فقط  43تا 28از سوال ) نمره 4(، جهت کسب عزیز  دانش آموز .  

  )نمره 3(قلمرو زبانی )الف
  .در بیت زیر، فعل هاي مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید  28

  »؟نیستوالی از کجا در خانۀ خمار : گفت                       شویمنزدیک است والی را سراي آن جا : گفت «
5/0  

  چهارم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٤

  5/0     .را رسم نمایید »و تخته فرشد«گروه اسمی نمودار پیکانی   29
  5/0  .نام آن را بنویسیددارد؟  کدام گروه اسمی نقش تبعی، »، آشیان داردرین کوه روي زمین، بلندتکوه قافپس سیمرغ در «جملۀ در   30
31  دهید ه به نوشتۀ زیر، به پرسش ها پاسخبا توج.  

  ».شاعر را بوسید حظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهۀیکی از حظّار که کبادة شعر و ادب می کشید چنان م«
  شود؟ در کدام واژه نادرستی امالیی دیده می) ب        است؟        کدام  واژه ییمعنامعادل  ،»پیشانی«واژة  )الف

5/0  

  .زیر بنویسیدرا در هریک از ترکیب هاي » ان«مفهوم   32
  درفش کاویان) کوهان شتر                                                             ب) الف

5/0  

  .ص کنیدمشخّ »پیوند هم پایه ساز«و یک  »پیوند وابسته ساز«در سرودة زیر یک   33
ا جان صادق/لۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد آیا چیزي در مخیمن آن را براي تو ترسیم نکرده باشد؟ ام  

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  .کمانک مقابل آن انتخاب کنیدزمینۀ حماسی متناسب با هر بیت را از    34

  )قهرمانی /یملّ( گناهان نیاید گزندگند چرخ بلند           که بر بی چنین است سو) الف
  )داستانی/خرق عادت( پاي تا سر گوش/ گرد مرواریدگرد بر گردش به کردار صدف بر / همگنان خاموش ) ب

5/0  

  .بیابید و بنویسید »تشخیص«دو نمونه آرایۀ در سرودة زیر،   35
و نخستین احساس عشق را در جایی می جوید که خود / .../ این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند«

  ».ن و صورت ظاهرش، مرده نشانش دهدشاید اینک دست زماهمان جا که / در آن جا به دنیا آمده است

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  36
  :قصۀ شیرین فرهاد) ب:                                                                    فیه  فیه ما) الف

5/0  

  .ص کنیداست؛ آن دو را مشخّدو مورد از آثار زیر درست پدیدآورندة نام   37
  )  شکسپیر( ن بگیر خنده ات را نههوا را از م)ب)                        آلفونس دوده( ه هاي دوشنبه قص)الف

  )گوته(مسافر  قطعۀ )د  )                       خانیرضا امیر(داستان کباب غاز )ج 

5/0  

  )نمره 3(قلمرو فکري  
  .زیر را به نثر روان بنویسید هاي نمتمعنی هریک از 

  5/0    در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود/ ...آري اکنون تهمتن   38
  5/0  .این بدبخت ها سال آزگار ، یک بار برایشان چنین پایی می افتد  39
40  

  

  هر کجا برنایی است         عاشق بادا که عشق خوش سودایی است ،در عالم پیر
  

5/0  
  5/0  . همواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود قرار می دهد) عشق جاودانی(  41
42  

  
  .را بنویسید کنایه هاي زیر مفهوم 

         .داشتم شاخ در می آوردماز این بهانه تراشی هایش ) ب                        .ما دارد می ماسد توطئۀدیدم ) الف
5/0  

  .انتخاب کنید را از کمانک مقابل آنمرتبط با هر گزینه مفهوم    43
  )ر بودن قصۀ عشقنامکرّ/ گرایی پرهیز از کهنه(هر روزباید ذکري واحد را مکرر بخوانم و آن چه را قدیمی است، قدیمی ندانم ) الف

  )خواهیعدالت / از ماست که بر ماست(ـان می کنـد ـداد شبـکایـن همـه بیـ/ ست ــه از گــرگ نیــگلّۀ ما را گل) ب

5/0  
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  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! ، خدا قوت همکاران گرامی

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  
  25/0،   35، ص خشمگین و قهرآلود )ب                                     25/0،   12، ص  ، بالیده  بلند )الف  1

  25/0، 73، ص گردشگاه، تماشاگاه) د                               25/0، 53، ص خوراك ،رمق ، نیرو )ج
1  

  25/0   25/0،  65، ص  گزینه ب  2
  25/0،  105، ص واژة اندیشه  3

  

25/0  
  5/0  ، 25/0، 84، ص غربت)ب                                                     25/0 ،  88، ص صرم)الف  4

  

  25/0  25/0، 121، ص  3گزینۀ   5
  75/0   25/0، 92خواسته، ص : خاسته                   ؛25/0،  73، ص تأللؤ: طأللؤ               110،25/0، ص هریوه: حریوه  6

  

  25/0    25/0، 105، ص  2گزینه   7
  5/0  25/0،  74، ص صفت قید )ب                                      25/0 ، 67، ص  مضاف الیه صفت )الف  8
  75/0  101، ص     25/0 کی  ن کاووسجا: ترکیب اضافی) ج             25/0: حرف اضافه) ب                  25/0 شهریار) الف  9
  25/0 واو عطف) ب                        ،  25/0 گل و گیاه پشم گوسفندان را رنگین کرده است) الف  10

  81، ص  25/0  قرینه لفظی) د                                                                                      25/0ماضی نقلی ) ج
1  

  ) نمره4( قلمروادبی
  5/0،  97ص اي محسن شهید من اي حسن بی گناه ،  )ب              ، 5/0،   57، ص  بیداري ستاره در چشم جویباران) الف  11

  117، ص 25/0/!؛ میهن اي میهن25/0 اگر خوابم اگر بیدار)ج
  

5/1  

  25/0، 19، ص 1گزینۀ  12
  

  

25/0  

  25/0، 34حسن تعلیل ص) 5،  25/0 ،103حس آمیزي ، ص ) 3، 25/0 113ایهام ، ص ، ) 2،  25/0  ،47سلوب معادله ، ص ا )1  13
  

1  

  25/0  25/0،  84م، ص ظلم و ست    14
  5/0   52ص کمالو  جمال  15
  ،  25/0، 69، ص عطار) ب                                            25/0 ،114، ص  ثالث اخوان) الف  16

  

5/0  
  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 

شادي بخش  25/0) بازدم( و هنگامی که باال می آید ،  25/0.یاري کنندة زندگی است   25/0 )دم( هر نفسی که پایین می رود   17
  12ص  25/0.وجود است 

1  

  5/0  46، ص   25/0 و اسرار من را از درونم جست و جو نکرد  25/0یار من شد  هر کس بنا بر گمان  و پندار خود  18
  1  103ص ،  5/0حفظ نمی کند ) از آتش ( خداوند جهان آفرین ، من را  5/0در این اتفاق من گناه کار  هستم است که اگر اینچنین   19

  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ دوم
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٢

  5/0  61، ص  5/0.انسان به هر جایگاهی که می رسد گمان می کند به کمال مطلوب خود رسیده است   20
  5/0  122، ص 25/0.و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد 25/0در جهان کسی از این راه باز نگشته است   21
  25/0  25/0،   21، صرشوه خواري    22
  5/0  5/0، 76، ص .همۀ اجزاي هستی در حال عبادت  خدا هستند  23
 25/0،  49، صگزینه ب  24

  

25/0  
  5/0  12ص 3،  25/0 وادي استغنا) ب                                   25/0 وادي حیرت) الف  25
  5/0              95، ص    25/0 بی اعتبار کردن مرگ) ب      ،       25/0ان یا شهداي جنگ جانباز) الف  26
  ،     26، ص  25/0بیگانه ستیزي )3 56ص  25/0از جان گذشتگی عاشق ) 2، 12ص  25/0 سپاسگزاري از خداونددر ناتوانی  )1  27

  62، ص  25/0ناپایداري قدرت ) 4 
1  

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  .را تصحیح نمایید اولسوال  8سوال پاسخ داده باشد فقط  8، اگر دانش آموز به بیش از  گرامیمصححین 

  5/0  25/0 ، 19وجود ندارد ص: نیست، 25/0 ،19ص ،برویم : شویم   28
29  
  

  

  )25/0هر پیکان درست (      دو     تخته     فرش  
  

5/0  

  5/0                                    120 ، ص 25/0،  بدل   25/0ترین کوه روي زمین ، بلند   30
  5/0  137، ص  25/0، حضّار )ب                                                      25/0، جبهه )الف  31
  5/0  152، ص  25/0، )همنسوب به کاو(نسبت ) ب                               25/0 )مانند کوه(  ،شباهت) الف  32
  5/0  141، ص اما  : ، ؛  هم پایه ساز  25/0که ، : وابسته ساز   33
  5/0  109، ص  25/0، داستانی ) ب                                              100ص   25/0، ی ملّ) الف  34
  5/0  155، ص  25/0،  دست زمان                                           ،       25/0 )می جوید ،می بیند (عشق   35
  5/0  43، ص 25/0، احمد عربلو: شیرین فرهاد  ۀقص) ب                     51، ص 25/0،  )مولوي : فیه مافیه () الف  36
        )تعلق گیرد5/0که جواب صحیح است فقط به گزینه الف   محترم مصحح (   162، ص  5/0آلفونس دوده، :ه هاي دوشنبه قص) الف  37

  

5/0  
   5/0،  112شده بود ، ص گرفتار این چاهی که به جاي آب ، زهر شمشیر و نیزه داشت ، ) ته( در ، رستماکنون    38

  

5/0  
  5/0  132ص  25/0آید  ک بار چنین فرصتی برایشان پیش میفقط ی 25/0سال طوالنی  دراین بیچاره ها   39
  5/0  53ص 5/0، عشق دیوانگی خوشایندي است، الهی عاشق باشد زیرا 25/0در این دنیاي سالخورده ، هر کجا جوانی هست   40
  5/0  155، ص 25/0 .موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0 عشق جاودانی یا همیشگی ، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را  41
  5/0  140، ص  25/0،  خیلی متعجب شدم) ب                ، 25/0 138نقشه ما دارد عملی می شود ص) الف  42
  5/0  142، ص  25/0، از ماست که بر ماست  )ب                        156ص  25/0 ر بودن قصه عشق نامکرّ )الف  43
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