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 )نگاه به گذشته(كنند؟  ها پر مي كدام واژه،ترتيب ابيات زير را به  - 1

  امروز ... ديغم فردا نشا/  فروزا دل اري يكن ا يبرو شاد )الف
  كه برد ميدينشن انيبا دوست به پا... /  ي كه پروانه كس عهد وفا چنان) ب

  خورد، خُرد) 4  خورد، خورد) 3  خُرد، خُرد) 2  خُرد، خورد) 1
 معنا شده است؟  نادرستواژه  كدام - 2

 يادآوري : گوشزد) 4  يورش: هجوم) 3  بزرگ: گيتي) 2  ناتواني: عجز) 1

 دارد؟وجود اماليي  نادرستي ي كدام گزينهها تركيبدر  - 3

  ، هوهوي بادلمزنى روى نقرهق) 2  كاميون قرازه، غلّات فراوان) 1
  گنبد و گلدسته، و و منارجنبانقاپ يعمارت عال) 4  خانه، اهالي اصفهان بيتوته در قهوه) 3

 ي چه كساني است؟ ترتيب نوشته به» ي سار و سيب قصه«و » هاي مجيد قصه« - 4

  نادر ابراهيمي، هوشنگ مرادي كرماني) 2  هوشنگ مرادي كرماني، نادر ابراهيمي) 1
  عباس اقبال آشتياني، هوشنگ مرادي كرماني) 4  عباس اقبال آشتياني، نادر ابراهيمي) 3

  عبارت را بايد ويرايش كرد؟  كدام - 5
  .ما بوده است طرف از جرم كنيم كه مي ي جهانيان را بريزي، همه اقرار همه و من تو خون اگر) 1
  ! رسد، اي خداوند، يار مرا نيز به من بازرسان طور كه ماه و خورشيد به منازلِ خود مي همان) 2
 .در عشقش صادق نيست كند، حمل نميرا ت جفا بارِ داند و را نمي عشق كه قيمت عهدي سست) 3

  !شود شمشيرِ تو، سپر مي و من ميان كه آنم  دشمنِ. دشمني ندارم تو با شمشيرت بزني، مرا با و اگر  )4
 كدام مصراع فعل اسنادي دارد؟ - 6

  .دارد يوصال تو زنده م ديمرا ام) 2  لداستيشب  ظلمت ،امصحبت حكّ )1
  گرفت دست شيآن كس كه اوفتاد خدا )4  ها كجا دانند حال ما سبكباران ساحل) 3

 در بيت زير، به ترتيب كدام است؟» ما«و » كاسه«نقش دستوري  - 7

 »خوبان جهان خواهد بود يدر پ ماچشم /  چشم ي كاسهكه پر از خاك شود  ياز آن شيپ«

  نهاد، نهاد) 4  اليه نهاد، مضاف) 3  اليه مفعول، مضاف) 2  مفعول، نهاد ) 1
 . است تر  تر و واضح بيش... ي  جمله در بيت گزينه جايي اجزاي جابه - 8

  بود يگر مشكل يگفتم يكه با و/  بود يدل يمسلمانان مرا وقت )1
  از هزاران كاندر عبارت آمد ستيحرف/  گفتند اريكز زلف  تينها يشرح ب نيا )2
  زهرم منوشان يا چو نوشم داده/  نيمستور منش يا چو مستم كرده )3
 فراق انيمرغ دلم پر در آش ختيكه ر/  وصال يم بال در هواچگونه باز كن )4

  .است ستايش شده... شده و در بيت ب، متفاوت دانسته» ي گنجشكالنه«با ... به دليل » قلب«به ترتيب در عبارت الف،  - 9
  .ي گنجشك نيست كه بهار ساخته شود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد قلب، النه) الف
  روند آزاد زيست كرده و آزاد مي/ حالل كساني كه همچو سرو  اين زندگي) ب

  بودن، خيرخواهيشكننده) 2   بودن، وارستگيشكننده) 1
  داشتن، خيرخواهي دوام) 4    داشتن، وارستگيدوام) 3

 نزديك است؟ » وقت طالست«عبارت  معناي كلّي كدام بيت به -10

  يي؟پا يكه با دوستان نم ستي اچه دوست/  عهدشكن دارناپاي ي هزمان يزه )1
  يينفرسا شيكام بي ي كه در شكنجه/  برنگرفت از تو يكام يكس شيبه عمر خو) 2
  ييآسا كه مردم قتيدرست شد به حق/  ديبرآسا يهر آن زمان كه ز تو مردم  )3
  ييكه گر خون دل بپاال ده،ينه آب د/  بازآمد هيزمان رفته نخواهد به گر) 4
  
  

 فارسي هاي  سؤال

  
  :فارسي

  77ي  تا صفحه 49 ي صفحه
  :هاي نوشتاري مهارت

  56ي  تا صفحه 12 ي صفحه
  

  دقيقه 10
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     )حميد اصفهاني: نگاه به گذشته(  )فارسي، امالكتاب  57 ي  صفحه(  »4«ي گزينه - 1

  »كوچك: خرد«/ » از مصدر خوردن: خورد«

  : بازگرداني ابيات

  !   بخوريمچرا كه غم فردا را، شايسته نيست كه امروز . افروز، برو شادي كن اي يار دل: الف

  . به پايان برد، به پايان ببرَد كوچكي  نان كه پروانهوفاداري را چ  نشنيديم كه كسي عهد: ب

     )حميد اصفهاني(  )فارسي، واژهكتاب  77و  61، 60، 58هاي   صفحه( »2«ي گزينه - 2

 جهان: گيتي

     )پور سپهر خان(  )فارسي، امالكتاب  74تا  70 يها  صفحه(  »1«ي گزينه - 3

  . شكل درست است اينبه » قراضه«امالي 

     )پور سپهر خان(  )فارسي، تاريخ ادبياتكتاب و بخش اعالم  77و  54هاي   صفحه( »1«ي گزينه - 4

  . اثر نادر ابراهيمي است» ي سار و سيب قصه«اثر هوشنگ مرادي كرماني و » هاي مجيد قصه«

     )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي هاي نوشتاري، دانش مهارت 44 ي  صفحه( »2«ي گزينه - 5

  ».رسند ميبه منازلِ خود  ماه و خورشيد«: پس. آيد فعل مفرد و براي نهاد جمع فعل جمع ميبراي نهاد مفرد، 

     )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي كتاب فارسي، دانش 68 ي  صفحه( »1«ي گزينه - 6

  . آمده است» 1«ي  كه فعل اسنادي است، در انتهاي مصراع گزينه» است«

     )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي شفارسي، دانكتاب  62ي   صفحه( »3«ي گزينه - 7

  : گويد تا زمان مرگ در پي خوبانِ جهان خواهدبود در بيت صورت سؤال، شاعر مي

 ».خوبان جهان خواهد بود يچشم ما در پ، پر از خاك شودما  چشم ي از آن كه كاسه شيپ«

 . اليه است مضاف» ما«نيز  »چشم ما«در گروه . نهاد است» كاسه«، »پر از خاك شودما  چشم ي كاسه«ي  در جمله

  )پور سپهر خان(  )هاي ادبي فارسي، دانشكتاب  63و  62 يها  صفحه( »4«ي گزينه - 8

. آيد و باقي اركان جمله، نظير مفعول و متمم و مسند، در بـين ايـن دو   مي هاي زبان فارسي، معموالً نهاد در ابتدا و فعل در انتهاي جمله  طبق قاعده

  .  ، پر ريختفراق انيدلم در آش كه مرغِ، چرا بال باز كنم وصال يچگونه در هوا: واضح است» 4«ي  له در بيت گزينهجايي اركان جم جابه

     )سطحي كتاب سه(  )فارسي، مفهومكتاب  50و  49 يها  صفحه(» 3«ي گزينه - 9

  . اندوارستههستند، يعني  در وصف كساني است كه آزاد» ب«چنين بيت هم. دارد دوامي گنجشك، قلب، بر خالف النه

     )زهرا قمي(  )فارسي، مفهومكتاب  67تا  65 يها صفحهمشابه ( »4«ي گزينه -10

دهند كـه قـدر زمـان زنـدگي خـود را       آورند و به مخاطب هشدار مي ، گذر زمان را به خاطر مي»4«ي  هم عبارت صورت سؤال و هم بيت گزينه

    .هم بريزيخون دل آبِ چشم كه هيچ، حتّي اگر  خواهدگشت؛نبا گريه باز رفته زمانِ: دنبدان

 سيهاي فارپاسخ سؤال


