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 را به فارسی روان معنی کنید. های زیر متن 1

 کَ. عَبَدناکَ حَقَّ عِبادتِاللش به تقصیر عبادت معترف که: ماالف(عاکفان کعبه ج

 را                          زین سوخته جان، شنو یکی پند.  درونب(پنهان مکن آتش 

 ها افزون آید. دیوانگی عشق برهمه عقلسودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و پ(

 اش نام نهادند. اش نام نهادند            کی بود؟ کجا بود؟ کیت(کاووس کیانی که کی

 

2 

 معنی درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید.  2

 ب(مأوا: )اصل، جایگاه(.الف(ضماد:)زخم، مرهم(                             

5/0 

 

 ها را بنویسید.از میان گروه کلمات زیر ، کدام گروه غلط امالیی دارند؟ درست آن 3

 دم                 پ(شبح و مثل    الف(ایثار و از خود گذشتگی       ب(صباح و سپیده

 ج( مستغرق معرفت                         ت(طیلسان رنگارنگ                  ث(تاق خمیده                      

 هلیۀ جمال گردانی             ح(شیر ارقندج(اعراض و روی

 

1 

 معنی واژگان مشخص شده زیر را بنویسید.  4

 دیو مانند نحسیاب             ب(وین مردم بی عشق می مَماتالف(

5/0 

 در نوشته زیر، وابسته وابسته را بیابید و نوع آن را بنویسید.  5

 بایست ده فرسخ راه را پیموده و به سیرجان برومناچار می

5/0 

 

 های زیر را بنویسید. نقش دستوری واژه 6

 .گرداندمی پاکرا  دل وجان، عشق حقیقی

1 

 سجع را در نوشته زیر بیابید و نشان دهید.  7

 های حُسن یکی جمال است و یکی کمالجمله نامبدان که از 

5/0 

 

 قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبی است؟ 8

 . بگسترد فرش زمرّدینفراش باد صبا را گفته تا 

 

5/0 

 ی آن را بنویسید. بعدانتخاب شده است. بیت « در مکتب حقایق»بیت زیر از غزل 9

 هان ای پسر، بکوش که روزی پدر شویدر مکتب حقایق بیش ادیب عشق             

 

1 

 

 در بیت زیر چیست؟« کافور»و « ورم»منظور از  10

 نشیند                کافور بر آن ضماد کردند. وتا درد و ورم فر

5/0 



 های زیر بنویسید. تردرک و دریافت خود را از عبا 11

الف(ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، والبد هر چه به واسطه آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک 

 طالبان 

 اش نام نهادندیآن خضر که فرخنده پب(آیین طریق از نفس پیر فغان یافت        

 را که دارد چون تو پشتیبان         چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان پ( چه غم دیوار امّت

 

5/1 

 آرایه شاخص بیت زیر را بنویسید.  12

 تا چشم بشر نبیندت روی                       بنهفته به ابر چهر دل بند

5/0 

 

 جمله زبانی زیر را به نثر ادبی تبدیل کنید. 13

 بهار آمدزمستان گذشت و 

5/0 

 متن زیر را بخوانید و موارد خواسته شده را بررسی کنید.  14

دری و روشن بود. آفتاب آمده بود تو،  بیرون پاییز سال اول دبستان بودم. کالس بزرگ بود. یک اتاق پنج

 رسید. شکوه بیرون کالس بر ما حرام بود. بود. دست ما به پاییز نمی

 ب(شروع:                  الف( زاویه دید:          

 

5/0 

 های زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید. یکی از مثل 15

 الف( از دل برود هر آن که از دیده برفت

 ب( باز فیلش یاد هندوستان کرد. 

2 

 های زیر یکی را انتخاب کنیدو در  مورد آن متنی بنویسید. از میان موضوع 16

 را بنویسید. ی خودگالف( یکی از خاطرات زند

 ب( متنی ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید. 
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 20 موفق باشید 16

 

 


