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 های زیر را به فارسی روان معنی کنید. متن 1

 الف( بخور تا توانی به بازوی خویش           که سعیت بود در ترازوی خویش

 دویدم. ب( از فرط هیجان لکّه می

 کرد.ج( سراچه ذهنم آماس می

 د( پرورده عشق شد سرشتم                  جز عشق مباد سرنوشتم

 

2 

 معنی واژگان مشخص شده زیر را بنویسید.  2

 ای قناعت کرده بود. که داشت. به زندگی درویشانه تمکّنیام با همه (خالهالف

 دهم به رستگاری توفیق                    گزاف کارییا ربّ از این ب(گو 

 بود.  التهاب از درون در تب و تاب و باردرپ( 

 

1 

 واژه درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  3

 قصّه( شنید گشت خاموش -الف( می داشت پدر به سوی او گوش          کاین )غصّه

 های توپ روس باز شد. یر( گلولهفص –ب( سپیده فردای گنجه با نهیب و )سفیر 

5/0 

 های امالیی را بیابید و درست آن را بنویسید.نادرستی 4

خبری  های عصبی که امروز رایج است و تهفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است در آن زماناز بحران

 شاعبۀ ایمان وصل بود. نبود. هر عصب و فکر به منبع بی

5/0 

 در جمله به کار ببرید. « هسته گروه اسمی»و بار دیگر به عنوان «شاخص»واژه زیر را یک بار به عنوان  5

 سرهنگ:

5/0 

 

 آرایه متناقض نما را در بیت زیر بیابید. 6

 ای؟   من در میان جمع و دلم جای دیگر است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده

5/0 

 بیت زیر از شعر زاغ و کبک انتخاب شده است یک بیت بعدی آن را بنویسید.  7

 اغی کشید. رزاغی از آنجا که فراغی گزید                     رخت خود از باغ به 

1 

 

 ارکان تشبیه را در مصراع زیر مشخص کنید.  8

 یر؟سچه باشی چو روبه به وامانده 

 

1 

 های ادبی بررسی کنید. آرایهبیت زیر را از نظر کاربرد  9

 چون رایت عشق آن جهانگیر              شد چون مه لیلی آسمان گیر

 

5/0 

 



 های زیر را بنویسید. )ترادف، تضمن، تضاد(.رابطه معنایی هر یک از واژه 10

 الف( دریا و صدف:                        ب( دلیر و شجاع:

5/0 

 های مجنون بارز است؟ویژگیهای زیر، کدام در بیت 11

 الف( گویند زعشق کن جدایی              این نیست طریق آشنایی

 ز عشق به غایتی رسانم                  کاو ماند اگر چه من نمانم.کب( 

1 

 عبارت زیر بیانگر کدام ویژگی شعر سعدی است؟ 12

 کس شبیه نباشد. به هیچ این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و

1 

 

 کنید.نوشته را مشخص « و در حال و هوای« زمان و مکان»متن زیر را بخوانید، سپس عناصر 13

-خیزند. نسیم خنک صبحگاهی روحیه کشاورزان را تازه میصبح زود همراه با اولین اشعه خورشید برمی

های اولیه روز شوند. ساعتها مشغول کار میها ساعتشوند. آنها با شادی و خرّمی راهی باغ میکند آن

شود. تابش تر میشویم هوا گرمتر میتر است و کشاورزان پر انرژی. هر چه به ظهر نزدیکهوا خنک

کنند. همه کشاورزان باز هم با روحیه و پرانرژی کار میخورشید مردادماه رمق همه را گرفته است با این

 کنند. همانند اول وقت خوش و خندان هستند. ا را حمل میدر انتهای روز وقتی سبدهای خرم

 الف( زمان و مکان:                       ب( حال و هوا)فضا(:

 

1 

 های زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید. یکی از مثل 14

 رسد.الف( بار کج به منزل نمی

 کند. گیرد و از آن گوش در میب(از این گوش می

2 

 ها را انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید. وضوعیکی از م 15

 پردازی(.تان را توصیف کنید. )شخصیتالف( یکی از ورزشکاران یا هنرمندان مورد عالقه

 تان را شرح دهید. ب( یکی از آداب و رسوم محل زندگی
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 20 موفق باشید 15

 


