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 هاي مشخص شده را معني كنيد: واژهالف)
.خطه هفتمداران بعيد از ما قدرت-2 ميكائيلي نو در پاي.ي موزه-1

 در طبع وي مؤكد شده. زعارتي-4ي جاللش به تقصير عبادت معترف. كعبه عاكفان-3
كه-5 .مغاكخرد را مكن با دل اندر-6 جان خرد كرد. رقيبايزد
قف-7 و كو كرديم.لش مدتي با  آور بود. در فرزانگي نام راهب-8 كند

و فنون ادبي: ب) تاريخ ادبيات
 نام نويسندگان آثار زير را بنويسيد:-1

ب) شوهر آهو خانم الف) برادران كارامازوف
مي كدام-2  بخشد؟ يك از عناصر زير به داستان وحدت هنري

هي ديدج) زاويهب) لحن مايه الف) درون  ستهد)
 زال درست است؟يي عمر هزارسالهي حماسه درباره كدام زمينه-3

د) داستانيج) قهرمانيب) خرق عادت الف) ملي
 هاي زير را مشخص كنيد:ي نثر كتاب گونه-4

و دمنه)ب نامه قابوس)الف  كليله
مي ماه روشني«ماه در عبارت-5 ، نماد چيست؟»پراكند اش را در آسمان
 پرداخته است؟9الدين عبدالرزاق، با استفاده از كدام قالب شعري به ستايش پيامبرالجم-6
و تشبيه) را بنويسيد. در برابر هر بيت يا عبارت فقط نام يك آرايه از آرايه-7 (استعاره، سجع، اغراق  هاي

 باريد. الف) آن روز از آسمان آتش مي
و فرهيو سهيب) خم آورد باالي سر  از او دور شد دانش

و به شكر اندرش مزيد نعمتيج) منت خدا  را كه طاعتش موجب قربت است
ي پرچم سياهت.د) شب طره
ج) خودآزمايي:

 يعني چه؟»شمار آن به قيامت مرا بايد داد«-1
و مرد خود مرده بود«از-2 مي»مشتي رند را سيم دادند تا سنگ زنند  فهميد؟ توان، چه پيامي را
و فلك دستهگل(آيا داستان-3  نمادين است؟ چرا؟)ها
 يعني چه؟» انهدام نيرو«و» عمل كردن«-4
 گر كدام ويژگي دربار رضاخان است؟ بيان» پهلوي عادت به شنيدن نه نداره.«عبارت-5
 نپذيرفتن هدايا چه بود؟ودليل اصلي خودداري قاضي بست-6

د) درك مطلب:
و جامه بگردانيد از آن جهان آمدهمسعود«از قسمت مشخص شده در عبارت منظور-1 ، چيست؟»به خيمه درآمد
از-2  چيست؟»شيارهاي موازي«در شعر زير منظور
مي« »افكند. بر ابروان زيبا شيارهاي موازي در
ازمي«عبارتدر-3  اشاره به چيست؟» خورشيدي ميوه«،»ي خورشيد چيد اغ نگاهت هنوز يك سبد از ميوهبشود
با-4 ال تبديل لخلق«كدام گزينه  ارتباط معنايي بيشتري دارد؟»اهللاو

و گرنه من همان خاكم كه هستم الف) كمال هم  نشين در من اثر كرد
ب) پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

بيج) پرتو (گردو) بر گنبد استنيكان نگيرد هر كه بنيادش د است تربيت نااهل را چون گردكان
هم«-5 مي» پيوند مناسب اجزاي سخن با  نامند؟ را چه
 اشاره دارد؟9ي زندگي پيغمبر بيت زير به كدام حادثه-6
»گاهت عرش تكيهي اي از بر سدره شاهراهت وي قبه«
ر اشاره دارد؟بيت زير به زندگي كدام پيامب-7
و نگين از دست اهريمن بگيريد« »فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد تخت
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و تضرع«لحن-8  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟به» تمسخر، تهديد
ت  را زنده زالو الف) بكوبمت زين گونه امروز يال كزين پس نبيند

و تيرم مگير تويي آفرينندهب) به باد افره اين گناه ي ماه
و بر مرد پرخاشخر ج) فراموش كردي تو سگزي مگر كمان

ج1 ج2ب-الف-) ب-ج-) الف4ج-ب-) الف3 الف-ب-)
ه) شعر حفظي:

 جاهاي خالي را پر كنيد:
و  آن ظلمت ............... دادند ندراالف) دوش وقت .............. دادند

ب) مستحق ................. دادند
تا ............... به روز باران ج) با ساربان ..............

 كارانگريان چو در .............. گناهد) ............... آب حسرت
و) به نثر روان برگردانيد:

 مثال داد تا هزار هزار درم به درويشان دهند.-1
 چه قدر مهمل گفت.-2
تو-3  آبشار موج فروخفته اي از خشم
 كليدش البد دست متولي است.-4
 به سان پلنگي كه بر پشت گور نشيند برانگيزد از گور شور-5
و باز اعراض كند.-6  بار ديگرش به تضرع بخواند
نز-7 و خيلتاشان را گسيل كردهتا  بود. ديك نماز پيشين از مهمات فارغ شده بود
و اديب. بوسهل مردي امام-8 و فاضل و محتشم  زاده بود
و خاره بنديم-9  وقت است تا بار سفر بر باره بنديم دل بر عبور از سد خار

و بوالعال-10  را در آنجا زير تخت نشسته ديدم.امير را يافتم مخنقه در گردن پيراهن توزي
مي مگر ترانه.از گزند داس دروگر وقت هيچ روينده را زنهار نيست-11  ماند.ي من كه در روزگار نامده بر جاي
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 هاي مشخص شده را معني كنيد: واژهالف)
 تندخويي-4 عابدان-3 باز نيرنگ-2 كفش-1
 عابد-8 ور رفتيم-7 گودال-6 نگهبان-5

و فنون ادبي:ب)  تاريخ ادبيات
ب: علي محمد افغاني الف: داستايوسكي-1
ب-3 الف-2
و فني الف: ساده-4 ب: مسجع
 بند تركيب-6 افراد ايثارگر-5
د: تشبيهج: سجعب: استعاره الف: اغراق-7

ج) خودآزمايي:
 گوي آن باشم. من در قيامت بايد پاسخ-1
وي-2 و نارضايتي مردم از اعدام  محبوبيت حسنك
گل-3 و و رشد داللت دارند. بلي، چون واژگاني مثل پلكان و... بر اوج  دسته
ب: از بين بردن نيروهاي دشمني نظامي الف: حمله-4
آن-6 استبداد-5 ها شك در حالل بودن

د) درك مطلب:
چ-2 يافته)(نجات از مرگ برگشته-1 و (پير شدن) روك رويچين  پيشاني

 معراج-6 حسن تأليف-5ج-4 نور-3
1-78سليمان-7

:ه) شعر حفظي
 جاهاي خالي را پر كنيد:

و  ندر آن ظلمت شب آب حياتم دادنداالف) دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 ها به زكاتم دادندو ايندمب) مستحق بو

تاج) با ساربان بگويي  نبندد محمل به روز باران بر شترد احوال آب چشمم
 كارانآب حسرت گريان چو در قيامت چشم گناهد) بگذاشتند ما را در ديده

و) به نثر روان برگردانيد:
در-1 م به فقيران بدهند.هفرمان داد تا هزار هزار
 گويي كرد. چقدر بيهوده-2
بيآبشار-3 و  صدايي از خشم توست. موج آرام
 كليدش حتماً دست سرپرست مسجد است.-4
و غوغايي در مبارزه با او برپا كند.-5  مثل پلنگي كه گورخري را شكار كند
مي-6 او بار ديگر او را با زاري صدا و  گرداند. روي برميدوباره زند
و گروه نوكران را روانه ساخته بود.تا حدود نماز ظهر از اين وظايف آسوده شده بود-7
و دانشمند بود. زاده، باشكوه بزرگبوسهل مردي-8
و بايد براي گذشتن از موانع مصمم شويم.-9  زمان سفر رسيده

تو امير را ديدم كه گردن-10 و پيراهن (پايين) تخت نشسته ديدم.(منسوب به توز)يزبندي آويخته و ابوالعال را كنار  پوشيده
به هيچ موجود زنده-11 مي اي از آسيب گذشت زمان در امان نيست،  ماند. جز شعر من كه در آينده هم جاودانه باقي
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