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  اولنوبت  نام و نام خانوادگی:
   بارم جبران خلیل جبران »زندگی به راستی تاریکی است مگر آنکه شوقی باشد؛ وشوق همیشه کور است مگر آنکه دانشی باشد؛«       ردیف  

 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه 1

 تر گشت )                          ( نامخنیده هر روز  -یافت.  )                           (   ب  وشکیدل را بر مثال ک  -الف

 وصفیر گلوله های توپ روس باز شد.)                    ( نهیب سپیدۀ فردای گنجه با -پ

 )                        ( می برم که  از تو خلیفتی آفریند حضرتتو را به   -ت 

 1 

 امالی  درست کلمات را از میان کمانک انتخاب کنید. 2

 صلت( فخر است،پذیرفتم و باز دادم. -این ) سلت -الف

 رقبت(نیاید ،به اکراه و اجبار برگیر وبیاور.-برو اگر به طوع و)رغبت -ب

1 

 مورد(2)ها را بنویسید.های امالیی را بیابید ودرست آنزیر نادرستی وجمله های کلماتاز میان گروه  3

 نامۀتوغیعی.   –حضرت عزّت وکبریایی     –مسائل روزمرّه     - مجالس درس و وعض

1 )                           (2  )                               ( 

1 

 ها پاسخ دهید. ها به پرسشبا توجه به بیت 4

 گشت  روی  روشن  روز          به زیر  دامن  شب  در  سیاهـینهان می -

 گرمن نظری به سنگ بر ، بگمارم          از سنگ ، دلی سوخته بیرون آرم  -

 شود؟ درکدام بیت جمله مرکب دیده می -الف

 در جملۀ مرکب ، جملۀ وابسته را بیابید وبنویسید.  -ب

 کدام بیت شیوۀ بالغی است؟-پ

1 

 .نقش تبعی را بنویسید های تبعی را بیابید ونوع آننقش کلمه با های زیردر نمونه 5

 (                    -               )  سفله شتاب است شتابدر سفالین قدح از شیشه مکن می به درنگ/ که مدار فلک  -الف

 (                       -پادشاه سلجوقی روم ، عالء الدین کیقباد، از مقامات او آگاهی یافت. )                    -ب

1 

6 
 وجزء حذف شده را بنویسید.  نوع حذف

 خویشتن را ضیعتکی حالل خرند. یک کیسه به پدر باید داد ویک کیسه به پسر، تا -الف
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7 
 ها خط کشیده شده بنویسید.نقش کلماتی را که زیر آن

 خواندند. جادوگر را دیوانه وشمس را  موالنا -
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8 
 د. ها پاسخ دهیباتوجه به عبارت به پرسش

 داده آید.«گفتم: » چنین کنم.«گفت : »چون نامه ها گسیل کرده شود، تو باز آی که پیغامی است سوی بونصردر بابی تا 

 (                         -            ویسید.)           بیابید ومعادل امروزی آن را بنبا ساخت قدیمی یک نمونه فعل مجهول  
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9 
 در عبارت زیر واژۀ »خان« در کدام جمله شاخص  است؟ 

 آفریدند. ها جوادخان همراه برادران وفرزندانش حماسه-الف

 ها در این مکان گرد آمدند. به سفارش حاکمان وخان -ب 
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10 
 بنویسید.(  سوم )پاسخ را در پشت صفحهها وعبارات را به نثر روان امروزی بنویسید.بیت

 کزین پس به کنجی نشینم چو مور     که روزی نخـوردند پیـالن به زور -الف

 به  زیـر بــاره  می نالیــد  از درد     ســوار زخـم دار  نیــم مــرده  -ب

 ر دارد ـدوا پذی ه ـن یر دارد           دردی  ـه دل اسـت کـدانس -پ

 آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است.-ت

 آویزد. اگر معشوق خواهد از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش  -ث

             بود.بوی پیشرفت اروپا به مشامشان نرسیده   -ج

                                                                                                                                               

5 

 مشخص شده چیست؟های در عبارت زیرمقصود نویسنده از قسمت 11

 گریزان هستند. های باز ونورگیرپنجرهاند، از عادت کرده های تاریک وبی دریچه خانهکه به الف( مردمی

                                                                  )                                 ( 

 )                             (  های بوقلمون بینید.، نقشآینه تا شما در این .ب( 

  

1 

 ای را دارد؟ شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته 12

 ی گشت پنهان          فـروغ   خرگــه   خوارزمشاهـدر آن تاریک شب می
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مفاهیم»ذاتی بودن عشق ،توجه به باطن، نیکی رساندن به دیگران، عقل با عشق سازگار نیست«در کدام یک از بیت ها   13

 بیت بنویسید.(  مقابل)هر مورد را دیده می شود؟ 

 الف(پـروردۀ   عشـق   شـد   سرشـتم            جــز عشـق مبـاد سـرنوشتـم)                                             (

 ( ب(عشق بازی  کــار   بیکـاران   بــود           عاقلش   با  کار  بیکاران  چـه  کـار)                                          

ـ   رآن ای پسر  ظاهـر مبیـن     دیــو  آدم  را   نبیند   غیـر  طیـن)                                            ( ج( تو ز  ق

 د(کسی نیک بیند  به هر دو ســرای     که  نیکـی  رساند  به  خلق  خـدای )                                             (
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 لی را با مصرع دیگر بیت کامل کنید.جاهای خا     حفظ شعر: 14

 نشود آنم آرزوست .........................................................................             گفت: آن که یافت میالف(

 ................................................................ هـم حـرکـاتش متناســب  بـه    هــــم            ب(

 1 

 در عبارت زیر تشبیهی بیابید ومشبه و مشبه به را مشخص کنید. 15

 » در او گنج معرفت تعبیه خواهم کرد.« 
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 مفهوم مجازی کلمات مشخص شده را بنویسید. 16

 (               سخت متحیّرشد تا حال چون شود )                 ها دل-الف 

 (                          های بزرگی برای پیشرفت برداشته است. )      قدم اروپا-ب
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  تضاد( را بیابید ومقابل آن-حسامیزی-ایهام-تشخیص-های)جناس همسانها یکی ازآرایه در هریک از بیت 17

 )یک آرایه اضافی است(بنویسید.

 آمد سوی کعبه، سینه پر جوش          چون کعبه نهاد حلقه در گوش )                               (-الف

 )                            ( هر نفس آواز عشق می رسد از چپ وراست     ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست -ب

 )                               (به مغرب سینه ماالن قرص خورشید      نهان می گشت پشت کوهساران -پ

 های زرین          بکشید سوی خانه، مه خوب خوش لقا را )                                  ( های شیرین، به بهانهبه ترانه -ت

2 

 ثار زیر را بنویسید.نام پدید آورندگان آ   تاریخ ادبیات: 18

 )                             ( عباس میرزا،آغازگری تنها -ب                            )                       (  بهارستان-الف
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 کدامیک از آثار زیر به نظم است؟  19

 االولیاء تذکره -تحفۀ االحرار               ت  –گلستان         پ   -تاریخ بیهقی      ب   -الف
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 20 پیروز وسربلند باشید 

 


