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دقیقه

 )1با توجه به متن ،معنی لغات مشخص شده را بنویسید 5 ( .نمره )
-

روحیه غالب اسرای ایرانی مبارزه بود.

-

گشت از کلک فدایی چو دلش دود بلند

-

در زمان انداخت شمشیر آنی علی

-

وطن من آه ای پوپک مودب

-

این همه دولت که مرا هست از امیر است

-

تولیدات علمی از مظاهر آفرینش گری انسان است.

-

کن نیک تامل اندر این باب

-

او منشا خدمات بسیاری بود.

-

حیف است طایری چون تو در خاکدان غم

-

خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه

 )2معنی عبارت ها و ابیات زیر را بنویسید 3( .نمره )
-

مرد گفت  :خداوندش را بگوی که گرگ برد.

-

کنم از جیب نظر تا دامن

-

به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

چه عزیزی که نکردی با من

به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست

 )3نویسنده آثار زیر را بنویسید1 ( .نمره )
تنفس صبح  ____________ :پریشان  ____________ :دیوان شمس  ____________ :افسانه ____________ :
 )4با توجه به بیت گفت  « :من تیغ از پی حق می زنم بنده حقم نه مامور تنم »

( 1.5نمره )

الف) تعداد جمله ها را مشخص کنید:
ب) نقش دستوری « حق » در مصرع دوم چیست؟
ج) بیت را معنی کنید:
نمره ورقه به عدد:

به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضا:

نام دبیر:

به حروف:
تاریخ و امضا:

 )5با توجه به بیت « خارکش پیری با دلق درشت

پشته ای خار همی برد به پشت »

(  2نمره )

الف) هسته های گروه اسمی مصرع اول را مشخص کنید:
ب) مفعول بیت را بیابید:
ج)نقش دستوری « دلق » چیست؟
 )9برای سرودن اشعار داستانی معموال از چه قالب شعری استفاده می شود؟ آن را با رسم شکل نشان دهید و دو اثر معروف و
ارزشمند در این قالب شعری را ذکر کنید 1 ( .نمره )

 )7ارکان تشبیه زیر را بنویسید 1 ( .نمره )
« ملخ دو پای داس مانند دارد که با آن ها اشیاء را بر می دارد» .
 )8برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید 1( .نمره )
مفاهیم :

فضایل :
 )6مفهوم کنایه ای جمله های زیر را بنویسید 1 ( .نمره )
الف) با چشم ادب نگر پد ر را

از گفته او مپیچ سر را

ب) گندم از گندم بروید جو ز جو

 )12با توجه به بیت « شرف مرد به جود است و کرامت به سجود » ( 1نمره )
الف)جناس را در مصرع بیابید:
ب) « جود » به چه معناست؟
 )11گزینه صحیح را انتخاب کنید 2.5 ( .نمره )
بن مضارع کدام گزینه نادرست است؟
الف) سوختن  :سوز

ب) یافتن  :یاب

ج)افروختن  :افروز

د) خواستن  :خیز

در مصرع « سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند » چه آرایه ای به کار رفته است؟
الف) تشبیه  ،جناس

ب)جناس  ،واج آرایی

ج) تناسب  ،تضاد

د)سجع  ،واج آرایی

در « خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات » نقش دستوری  « :خشک و دوات » به ترتیب کدام است؟
الف) مفعول  ،نهاد

ب) نهاد  ،مسند

ج) مسند  ،نهاد

د) نهاد  ،نهاد

مفرد کلمات « فواصل  ،مظاهر  ،احوال » به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
الف) فصل  ،مظهر  ،حال

ب) فاصله  ،مظهر  ،حال

ج)فصل  ،ظهر  ،حول

د) فاصله  ،اظهار  ،حال

با توجه به معنی ،امالی کدام گزینه نادرست است؟
الف) گزند  :آسیب

ب) ماوا  :پناهگاه

ج) صبا  :سرزمین در یمن

د) خشت  :آجر

