
 

 

 

 

 

 
 

 پاسخ سواالت به صورت خوانا و خوش خط در پاسخ برگ نوشته شود. : تذکر  بارم

 (نمره 7)الف( قلمرو زباني  

 (2. )ها پاسخ دهيد متن زير را بخوانيد و به پرسش 1-

زايل شد. من بازگشـتم و اين  تماميگفت: بونصر را بگوي كه امروز درستم و در اين دو سه روز، بار داده آيد كه علّت و تب »

 .« شد و سجدة شكر كرد خداي را بر سالمت امير و نامه نبشته آمد شادچه رفت، با بونصر بگفتم. سخت 

 

 است؟« رايي»چه نوع « بونصر را بگوي»در جملة « را»الف(         

  .ب( كدام جمله در اين نوشته، به صورت مجهول به كار رفته است؟ آن را بيابيد و به يك جملة معلوم تبديل كنيد        

   .پ( در اين نوشته، كدام واژه نقش تَبعي دارد؟ نوع نقش تبعي را بنويسيد         

   .هاي مشخّص شدة زير را بنويسيد ت( نقش واژه         

را در دوجملۀ مختلف به کار ببريد.به شکلی که در يک جمله شاخص و در جملۀ دوم هستۀ گروه اسمی « سيّد» واژه 2- .

 (1باشد.)

 

 (5/1)  .معنی واژگان مشخّص شدة زير را بنويسيد 3- 

              . برگير و بياور اكراهالف( برو؛ اگر به طوع نيايد، به        

            ها كه رفتهافسرب( خدا داند چه         

     .با آهنگ شيپورها در مي آميخت زنبورک   نعره هاي درهم شترهاي حاملِپ(        

                                              رفت بر اين قاعده روزي سه چار  مرغزاراَش القصه در آن  ت( در پي       

  دويدم مي لكّهكردم و  گشتم، قوز مي ام بازمي خاله هث( وقتي از خان       

 دغلج(برو شير درنده باش اي        

 (  1.) ها را بنويسيد هاي زير بيابيد و درست آن هاي اماليی را در نمونهنادرستی  4-

 پـــي كـــوهز امـــواج گـــران، كـــوه از            الــف( بــه رود ســند مــيغلطيــد بــرهم           

ب( تا خويشتن را ضيعتكي هالل خرند و فراختر بتوانند زيست و ما حقّ اين نعمت تندرستي كه بازيافتيم، لَختي           

  .گذارده باشيم

پ( چون ياران موالنا به آزار شمس برخاستند، شمس، ناگزير دل از قونيه بركند و عظم كرد كه ديگر بدان شـهر           

 بازنيايد پرغوغـا

 /.(5) .امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنيد 5-

   .آغوز( بود براي طفل -الف( از لحاظ آشنايي با ادبيات، سعدي براي من به منزلة شير )آقوز      

 هاي توپ روس باز شد سفير( گلوله -ب( سپيدة فرداي گنجه با نهيب و )صفير      

  

نام :    

 

 2فارسی             کالس :  
 آقای:دبیر نام      انسانی همیازد: یهپا                                                                                                                                        

    دقیقه 04:  وقت حداکثر                        دقیقه 91زمان :             01/79/  01:   تاریخ بیرانوند       

نمره با عدد   
  و حروف

 

دبيرستان ماندگار البرز 

  رشته انسانی -امتحانات نوبت اول

89-89  سال تحصيلی  

 

 شماره نام و نام خانوادگی

 



 (1.) را کامل کنيد با توجه به سرودة زير، جدول6-

  يك قطره فرو چكيد و نامش دل شـد                سرنشــتر عشــق بــر رگ روح زدنــد

 وابسته تركيب اضافي هسته تركيب وصفي

    

               

 (نمره 5)ب( قلمرو ادبی      

 (1.)ها پاسخ دهيد نوشتۀ زير را بخوانيد و به پرسش 7- 

ها نشسته و شـعرهايش  هايي كه خود سعدي در آن اتاق كوچك و تاريك با او آشنا شدم؛ نظير همان حجرهمن در آن »       

نمود. اين تنها خصوصيت سعدي اسـت  ها را ساده مي كرد، قصه خواند و در حدّ ادراک خود معني مي ام مي را گفته بود. خاله

 «. كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچكس شبيه نباشد

 به آن را نشان دهيد الف( در اين نوشته، يك تشبيه بيابيد؛ سپس ادات تشبيه و مشبه       

 ب( كدام قسمت از نوشتة آورده شده، به ويژگي سهل ممتنع بودن سبك سعدي اشاره دارد؟        

 ( 2( ) .افه استيک آرايه اض ) زير را در جاي مناسب خود در جدول زير قرار دهيد هاي  هر يک از آرايه  8- 

 جناس-متناقض نما  –كنايه  –حس آميزي  -تشبيه

.                                 

    الف( بگير اي جوان دست درويش پير/ نه خود را بيفكن كه دستم بگير

                         سازم ب( چون كار به خلقت آدم رسيد، گفت: خانة آب و گل آدم من مي

 

  عقل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ آگاهپ( كمال 

                                                                                                                                           همي رفت پيش اندرون مرد گُرد/ جهاني بر او انجمن شد،نه خُردت( 

 

 

 (2هاي زير را کامل کنيد.)بيت ز-8 

 آرزوست« بيش مرنجانم»آن گفتنت كه         .....................................................................................الف(         

 .......................................................................................................ب(زاغ چو ديد آن ره و رفتار را                  

 ..................................................................................................پ(اي آفتاب حُسن برون آ دمي ز ابر                

 شاهد آن روضة فيروزه فام                             .................................... .................................ت(        

 (نمره 9 )پ( قلمرو فکري 

 /.(5)هاي مشخّص شده چيست؟  هاي زير، مقصود از بخش در نمونه-  11

   ، در قُرص خورشيد/ غروب آفتاب خويشتن ديددرياي خوندر آن الف(          

           

                  .هاي زندگي ايراني نيست كه از جانب او شناخته نباشد از حفره اي حفرههيچ  ب(        

 ( 1) .دمفهوم هر يک از متون زير را بنويسي -11

 . الف( روسها مثل مور و ملخ در پهنة شهر پراكنده شدند        

 مغز و پوست همتانند بي كه دون           ب( كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست .      



 (1)  :ها پاسخ دهيد سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -12

 كـــامروز مـــنم چـــو حلقـــه بـــر در                   گفـــت، گرفتـــه حلقـــه در بـــر مـــي     

 يســــت طريــــق آشــــناييايــــن ن                  گوينــــد ز عشــــق كــــن جــــدايي      

 جــــز عشــــق مبــــاد سرنوشــــتم                    پــــروردة عشــــق شــــد سرشــــتم     

 كـــاو مانـــد اگـــر چـــه مـــن نمـــانم                     كـــز عشـــق بـــه غـــايتي رســـانم     

 

 چيست؟«چون حلقه بر در بودن»مفهوم كنايي الف(        

   

  ( از نظر مجنون، غايت و نهايت عشق چيست؟ب        

 /.(5) به چه موضوعی اشاره دارد؟« از شبنم عشق، خاك آدم گل شد/ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد»بيت -13

زمۀ حضور و مبارزه در هر دو هاست. ال جنگ با افکار پوسيده، دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه»با توجه به متن -11

   . جبهه، عشق است. با اين تفاوت که در جبهۀ بيرون، شجاعت کارسازتر است و در اين يک، درايت

 ( 1)داند؟ چرا؟ نويسنده کدام نوع جنگ را دشوارتر می «

 . هاي زير را بخوانيد و به فارسی روان معنی کنيد ها و نوشته سروده-15

 /.(5) ه تيمار خوردش نه دوستالف( نه بيگان         

 /.(5.) ها بخواست و ناوي ده بياوردند ب( از قضاي آمده، امير كشتي         

 /.(5ما به فلك بوده ايم يار ملك بوده ايم )پ(          

 /.(5خاله ام نمي دانست كجا ريشه بدواند. )ت(          

 (1).كاري خواهد بود، در اين موضع تواند بود ث( و اگر حق، تعالي، را با اين قالب، سر و         

 /.(5)توفيق دهم به رستگاري/ج( گو، يارب از اين گزاف كاري          

 /.(5)ديد اي در خواب مي چ( خيال تازه         

 

 

 

 موفق باشيد بيرانوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (نمره 7 )الف( قلمرو زباني 
 (2). ها پاسخ دهيد متن زير را بخوانيد و به پرسش 1-

 رای حرف اضافهالف(        

 نامه نبشته آمد.  امیر نامه را نوشت.ب(         

 تب :معطوفپ(         

   .های مشخّص شدة زير را بنويسید ت( نقش واژه        

 تمامی: قید                          شاد:مسند                        

 

 سید احمد ديروز در جلسه سخنرانی کردند.)شاخص(-2

 امام حسین)ع( سید شهدای کربالست.)هسته( -

 

 (5/1)  .معني واژگان مشخّص شدة زير را بنويسيد 3- 
              اکراه: بی میلیالف(  

 افسر: تاجب(   

     زنبورک: نوعی توپ جنگیپ(   

                                               مرغزار: چمنزارت( 

 لکه: حالتی بین راه رفتن و دويدنث(  

 دغل: فريب کارج(

 

   (1.) هاي زير بيابيد و درست آنها را بنويسيد هاي اماليي را در نمونه نادرستي 4-

 می غلتیدالــف( 

 گزارده باشیم   -حالل تر      ب(  

 عزمپ( 

 /.(5) .امالي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد 5-
 آغوزالف( 

  صفیرب( 

 (1). با توجه به سرودة زير، جدول را كامل كنيد6-

 وابسته ترکیب اضافی هسته ترکیب وصفی

 ش -عشق نامش-سرنشتر عشق قطره يک قطره

 

 

                                                                                                                                                                                    

 (نمره 5)ب( قلمرو ادبي       

 (1.)ها پاسخ دهيد نوشتة زير را بخوانيد و به پرسش 7- 
 نظیر همان حجره هاالف( 

 .« ين تنها خصوصیت سعدی اسـت که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچکس شبیه نباشدا»ب(  



 

  (2) ( .يك آرايه اضافه است )  زير را در جاي مناسب خود در جدول زير قرار دهيدهاي  هر يك از آرايه  8- 

 جناس-متناقض نما  –كنايه  –حس آميزي  -تشبيه
.                                 

 کنايه   الف( بگیر ای جوان دست درويش پیر/ نه خود را بیفکن که دستم بگیر

 تشبیه                        سازم ب( چون کار به خلقت آدم رسید، گفت: خانة آب و گل آدم من می

 

 متناقض نما آگاهپ( کمال عقل آن باشد در اين راه / که گويد نیستم از هیچ 

                                                                                                                                           همی رفت پیش اندرون مرد گُرد/ جهانی بر او انجمن شد،نه خُردت( 

 جناس

 

 

 (2)هاي زير را كامل كنيد.بيت ز-9 

 گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا بروالف( .

 آن کشش و جنبش هموار راب(

 کان چهره مشعشع تابانم آرزوستپ(

  ت(نادره کبکی به جمال تمام

 (هنمر 8 )پ( قلمرو فكري 

 /.(5)هاي مشخّص شده چيست؟  هاي زير، مقصود از بخش در نمونه-  11

        سرخی آسمان هنگام غروب خورشید الف(  

              موضوع - آداب  و رسوم-مشکل ب(   

  (1) .دهوم هر يك از متون زير را بنويسيمف -11
  تعداد زياد سپاهیان روسالف(         

 بخشش به ديگرانب(  .      

 (1)  :ها پاسخ دهيد سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -12
 متوسل شدنالف(   

 را فدا کندين که عاشق به خاطر معشوق جان خود ( اب 

 /.(5). دل انسان حاصل ترکیب روح خداوندی و عشق است-13

  (1جنگ با افکار پوسیده دشوار تر است زيرا تغییر نگرش و اعتقاد کار بسیار دشواری است) -14

 . هاي زير را بخوانيد و به فارسي روان معني كنيد ها و نوشته سروده-15

 /.(5) نکردنه بیگانه و نه آشنا از او غمخواری الف( 

 /.(5.) اتفاقا امیر طلب قايق کرد و ده قايق کوچک آوردندب(  

 /.(5) و جايگاهی واال داشتیم. مما در بارگاه خداوند بوديپ( 

 /.(5) .ساکن شودخاله ام نمی دانست کجا ت(  

 (1).داز ناحیه دل او خواهد بو،  باشدسر و کاری  جسم انسانرا با اين خداوند ث( و اگر 

 /.(5)کار بیهوده رها کن و کمکم کن تا رستگار شوم از اين  خداونداگو، بج(  

 /.(5)فکر تازه ای به سرش زد.چ(  

 


