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 های زیر را به فارسی روان معنی کنید. متن 1

 شناس باش، خاصّه قرابت خویش را الف( رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا حق

 داد. ز پهلو، اسبی خود را به کمال نشان میا ب(اسب

 پ( گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند                 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد.

گودالم که خون تو را مکیده است/ هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. / در حضیض هم  ت( در فکر آن

  توان عزیز بود. می

 

2 

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.  2

 ه را برآورد   گردزیر آمد.  به  بغاراز یال و الف( 

 چنان غبطه بزرگ زندگانی شد نیگرفت که مرد سخرهب(مرگت چنان زندگی را به 

 

1 

 های زیر پاسخ دهید. متن زیر را بخوانید و به پرسش 3

امیدوار باش و  ناامیدی به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی. به وقت 

 نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی.

 الف(یک کنایه در این متن بیابید و معنی آن را بنویسید. 

 هایی مراعات نظیر وجود دارد؟ در این متن بین چه واژهب( 

 

1 

 ها را بنویسید. های زیر بیابید و درست آنها و سرودههای امالیی را در نوشتهغلط 4

 ایالف( شفق آیینه دار نجابتت/ و فلق، مهرابی/ که تو در آن / نماز صبح شهادت گذارده

 نهاد خویش بنگردی. به هر مُهالی از حال و  هک کوشب( بدان 

 پ( معلم که از مخمسه رسته بود. 

1 

 5/0 «اثر غم و شادی پیش مردمان برخود پیدا مکن»کند؟ ای میچرا نویسنده چنین توصیه 5

 

 را در جمالت زیر مشخص کنید. )و عطف، ربط(« و»انواع  6

 الف( اول وقت بود و زنگ نقاشی ما بود                 ب( زندگی و سفر مانند هم هستند. 

5/0 

 انواع حذف را در جمالت زیر مشخص کنید.  7

 الف( آرزو گفت: از نمایشگاه کتاب چه خبر؟

 ب( نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی .

5/0 

 



 یسید. زیر را بنو بیت بعدی سروده 8

 هاتا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم                  بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان

 

1 

 های زیر را از نظر کاربرد آرایه ایهام بررسی کنید. بیت 9

 اگر بدانی هم اوت رهبر آید  اگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد               گفت

 

 

5/0 

 ها پاسخ دهید. متن زیر به پرسشبا توجه به  10

بست، سگ را روان  گرته زد، خرگوش را چابک میکشید، گوزن را رعنا رقم میمعلم مرغان را گویا می

 ریخت. اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود. می

 ریخت چیست؟ میالف( منظور از گریه 

 است.  نقاشی کشیدن»ب( دو اصطالح در این نوشته بیابید که به معنی

 را بنویسید. « حرفی به کارش بود»پ( مفهوم جمله 

 

5/1 

 خانواده بنویسید.برای هر کدام از کلمات زیر یک هم 11

 الف( معاش:                           ب( حضرت: 

5/0 

 چرا متن زیر ذهنی است؟ یک دلیل برای آن بنویسید.  12

نویسد و زیبایی ات را بنویس. اگر تو نباشی از آن می خدا گفت: تو سیاهی، چونان مرکب که زیبایی را

 آب من چیزی کم خواهد داشت. خود را از آسمانم دریغ نکن.

5/0 

 

های زیر از چه شگردی برای نوشتن متن استفاده شده است؟ گزین گفته، اگر نویسی ، در هر یک از نمونه 13

 بارش فکری(. 

 وربین آبی گذاشت؟ ها،تتوان در کنار رودخانهالف( آیا می

 آید؟ ب( اگر در مدرسه نظم نباشد چه مشکالتی پدید می

5/0 

 های زیر را انتخاب کرده و گسترش دهید. الف( برو کار می کن مگو چیست کاریکی از مثل 14

 ب( از کوزه همان برون تراود که در اوست. 

 رسد. رسد آدم به آدم میپ( کوه به کوه نمی

2 

 های زیر را انتخاب کرده و متن  تولیدی بنویسید. موضوعیکی از  15

 د. یک روز تعطیل بنویس هایالف( گزارشی درباره فعالیت

 ب( متن عینی درباره هنرستان رضوان 

 ج( متن ذهنی درباره زمستان.

2 

 20 موفق باشید 16

 

 


