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 نمره( 4)ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

  که آسمان، تفرّجگاه مردم کویر است.-1

 با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است -5

 د رسیده است.آدمی به هرجا می رود، گمان می کند به غایت القصوای مقصود خو-3

 در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست -4

   در نیابد حال پخته هیچ خام-2

 یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد. -6

  . بنشین به یکی کبود اورند           از سر بکش آن سپید معجر -5

 . فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد -8

 

 

52/0 

 نمره( 4)  مطلبدرک 

  با کدام بیت زیر ارتباط معنایی دارد ؟ « عاشقان کشتگان معشوقند/ برنیاید زکشتگان آواز :»بیت  -9

 این همه ناله های من نیست زمن همه ازوست/ کز مدد لعل لبش بی دل و بی زبان شدم–الف 

 ر تو آواز نیایدیبا تیر غمت لب به شکایت نگشودم/ از کشتۀ شمش –ب 

 معشوق را درد نباشد که خلق/ زنده به جانند و ما زنده به تاثیر او کشتۀ– ج

 اللند عارفان تو از شرح چند و چون/ از معرفت خبر نشد آن را که الل نیست – د

 

 .............. به بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت اشاره کرده استبه جز بیتشاعر در همۀ ابیات -10 52/0

 ار نیستخمّ خانۀگفت والی از کجا در نزدیک است والی را سرای آن جا شویم / گفت: -الف

 مستی زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت : جرم راه رفتن نیست ، ره هموار نیست -ب

  عار نیستکالهی بی  ،گفت : در سر عقل بایدکاله/ آگه نیستی کز سر در افتادت  -ج

  ۀ قاضی برم / گفت: رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیستگفت می باید تو را تا خان-د 
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 جملۀ زیر، چه عاملی امپراتوری های بزرگ را از بین برده است؟با توجه به  -11

 «امپراتوری های بزرگ هم، مانند آدم های ثروتمند، معموال از سوء هاضمه می میرند.» 

 

 اسخ دهید.زیر به پرسش ها پ با توجه به ابیات -15 2/0

 ز آهن به میان یکی کمر بند                 از سیم به سر یکی کُله خود » 

 «بنهفته به ابر چهر دل بند                       تا چشم بشر نبیندت روی 

 چیست ؟» کُله خود سیمین « منظور شاعر از  -الف

 شاعر در بیت دوم ، به کدام صفت کوه دماوند اشاره می کند ؟ -ب

 

 «در دفتر زمانه فتد نامش از قلم / هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت» با توجه به بیت -13 2/0

 به نظر فرخی کدام ملت ها در گذر روزگار، فراموش خواهند شد؟ 

 

  «هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است روزش دیر شد  »با توجه به بیت  -14 2/0

 چیست؟ « ماهی» منظور از -الف

  چه مفهومی دارد؟« روزش دیر شد» ترکیب -ب

 ادامه سواالت در صفحه دوم    
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 با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. -12 2/0

و دشوار می توان رسیدن، زیرا که وصول به حُسن، ممکن نشود الّا به واسطۀ عشقق،   –که مطلوب همه است  –به حسن » 

 و به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. راه ندهدعشق هر کسی را به خود 

 چیست؟« خوبی» شرط دستیابی به  -الف

 منظور از قسمت مشخص شده چیست؟ -ب

 

را. چون برسیدم ، بوی گلم  به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب »در عبارت  -16 2/0

 .« دست برفتچنان مست کرد که دامنم از 

 بیانگر کدام حال عرفانی است ؟« چون به درخت گل رسیدم  » -الف 

 یعنی چه ؟ «دامنم از دست برفت  »ب 

 

 چیست؟« کویر»در متن زیر از درس « شیعۀ گمنام» و « امام راستین» منظور از  -15 2/0

و بزرگم را که همچون این  امام راستینآلود آن ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله های گریه »  

  «و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. شیعۀ گمنام

 

 ب نمره( 5قلمرو زبانی)  

 نمره(2/1معنی واژه )  2/1

 (52/0) هر مورد معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.

 بستان/ داد دل مردم خردمند سفلهزین بی خردان  -19                                           مرد و زن نالیده اند  نفیرماز  -18

 روزی به خطای منکر نبرد.وظیفۀ  -15                          ی عشق از زیرکی جهان، بهتر ارزد.سودا-05

  کنار قنات اتراق می کردیم.« چریغ آفتاب»  هنگام-53              سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. سمومدر  -55

 

 در میان گروه کلمات زیر، نادرستی امالیی را بیابید و تصحیح کنید.  -54 1

 -بنای تزویر-غایت عشق-تاق ضربی -حوضۀ ادیب بزرگ -غوغا و فریب -خوان نعمت -بهر مکاشفت -صفوت آدمیان

 حد و مجازات-شیر ارقند 

 

 ا، امالی صحیح واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید.با توجه به معن -52 2/0

 منصوب( -عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف و واصفان حلّیۀ جمالش به تحیّر) منسوب -الف

 غربت(زندان شهر به میهن دامن گسترمان، کویر می برد.-تابستان وصال، درست به هنگام، می آمد و ما را از )قربت -ب

 

کدام واژه وابسته ی وابسته « پول مجموعا تهیه کرده بودم که به تهران بیایم.  تومانآن روز سیصد  »عبارت  در -56 2/0

 نوع آن را مشخص کنید؟ است؟

 

مورد حذف شده را « .فکری ای هموطنان، در ره آزادی خویش/ بنمایید که هر کس نکند، مثل من است»  بیت:در  -55 2/0

 چه قرینه ای صورت گرفته است؟ بیابید و بنویسید حذف به

 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. -58 2/0

 درد اشتیاق شرحخواهم شرحه شرحه از فراغ / تا بگویم سینه -الف

 خوانند.عشق محبّت چون به غایت رسد آن را  -ب

 

2/0 

 

 

 ،«بنهفته به ابر ، چهر دل بند  / تا چشم بشر نبیندت روی:» در بیت  -59

 مضافٌ الیه کدام کلمه است ؟ «ت  »ضمیر »  -الف

 ادامه سواالت در صفحه سوم                                                                                                            ؟در مصراع اوّل، نهاد کدام است -ب
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2/0 

 را در بیت زیر، بررسی کنید.« نیست» ی واژۀ تفاوت معنای -30

 «باد نیست باد                   هر که این آتش ندارد نیستآتش است این بانگ نای و » 

2/0 

 

 

 است؟ نادرست و در کدام گزینه درستنقش دستوری کلمات مشخص شده در کدام گزینه  -13

  )فراش باد صبا مفعول است.(فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد. -الف

 نادرست-ب                           درست-الف 

 فعل امر است.( «بگرای  » فعل)«بگرای چو اژدهای گرزه / بخروش چو شرزه شیر ارغند  »در بیت  -ب

 نادرست -ب                           درست-الف

 

 وابستۀ، واژه های مشخص شده را بنویسید. نوع وابسته هایت زیر، اعباربا توجه به -35 2/0

 «نیز پیش راند.را موسولینی روشن کرد.که تا حبشه و قلب آفریقا روم آخرین چراغ امپراتوری »-الف

 ، هوا را عطرآگین ساخت است.دوچینبدر شبوی  -ب

 

 در عبارت زیر، یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی مشخص کنید. -33 2/0

 بود که توانست او را به اتاق بکشاند. فقط سرمای کشنده و برف زمستان.و در حیاط چادر زدیم

 

 

 پ نمره(2قلمرو ادبی) 

 را بنویسید.مشخص شده  ه هایکنایمفهوم زیر، ه های در جمل -34 2/0

 .«یک سرپری زدیمدر این دو شهر تنها » -الف

  ترک خود بکند.در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که -ب

 

 در عبارات زیر، قسمت های مشخص شده چه آرایه ای دارند؟ -32 2/0

 ، او را چنان گرداند که همۀ جهان آتش بیند.آتش عشق -الف

 بوسه های بارانای مهربان تر از برگ در  -ب

 

 به کار رفته است؟ مفهوم آن را بنویسید.« نمادین»در کدام گزینه واژه ای در مفهوم  -36 2/0

 د از روحانی و جسمانی،طالب کمال اند.       هر چه موجودن -الف

 خورد؛ بی آتش، قرار ندارد. پروانه، قوت از عشق  -ب

 اوّل پایه، معرفت است و دوم پایه، محبّت و سیّم پایه، عشق    -ج

 عشق خاص تر از محبّت است، زیرا که همه عشقی، محبّت باشد.-د

 

 انتخاب کنید.« گروه ب» آرایه های ادبی را از بین « گروه الف» و عباراتبیات نوع آرایۀ به کار رفته در هر یک از ا -35 2/0

 (یک مورد اضافی است.« ب»در گروه  :) توجه

 ب الف

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق -1

 حُسن، یکی جمال است و یکی کمالبدان که از جمله نام های -5

 استعاره

 مجاز

  سجع

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 رماادامه سواالت در صفحه چه
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 به کار رفته است؟« حسن تعلیل» کدام بیت  و در« اسلوب معادله»در کدام یک از ابیات زیر آرایه ادبی -38 2/0

 «...................................تو قلب فسردۀ زمینی  / از درد ورم نموده یک چند» -الف

 «............................مر، زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی هوش نیست / » -ب

بین کلمات مشخص « ؟ نام نهادند شا کیکی بود و کجا بود و /  نام نهادند شا کیکاووس کیانی که » در بیت -39 2/0

 چه آرایه ادبی دیده می شود؟ نوع آن را مشخص نمایید.شده،
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 نمره( 5حفظ شعر)

 بیت ها را کامل کنید. -40

 ..............................................                       آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل-الف

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران                 ...........................................                   -ب

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                 .........................................................-ج

 است؟« الف» کامل کننده ی مصراع قسمت « ب»کدامیک از مصراع های قسمت -41

 ب الف

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی -1 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

 باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوی-5

 باید که خاک درگه اهل هنر شوی-3

  

 

 
 نمره50                               «  هار اندیشه هایتان سرسبز بادب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3طراحی سوال فارسی 

 طراح سوال: زهرا غالمی

 ناحیه دو کرج

 دبیرستان مهندس اکبر بوشهری


