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  ١

  )نمره  6(     معنی و مفهوم شعر و نثر) الف  1
  .زیر را به نثر روان بنویسیدهاي و شعر ها معنی عبارت 

  .مـویـجو ـت اهـمه درگـه -1

  
  
25/0  

  25/0   .میان خیمه ها درتهجد فرو رفتند -2  
  25/0  .تادـمان مکـّی افـبا عمرو بن عث -3  
  25/0  .ریدـاري بـی ، حریف هر که از ین -4  
  5/0  دارها بر   ته ـرف  اج ها لّـح  ه ـچ                      اـوه هــرده در کـا مـرهادهـه فــچ  -5  
  5/0  روز فراق را که نهد در شمار عمر ؟               بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار - 6  
  5/0   .  بودم قدریاي سبز معلّ گرم تماشا وغرق در - 7  
  75/0     ز ؤ نکردند باـؤلـه لـز بـان جـده                       ان رازــاسـنـرشـوهــگ واردفــص -8  
  75/0  یختهـزاغ سیه بر دو بال، غالیه آم                       چوك ز شاخ درخت، خویشتن آویخته -9  
  1  0م می شکندرَخواب در چشم تَ/ي چندغم این خفته/ نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک -10  
  .سنگ از پشت نمازم پیداست  /در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف  /من وضو با تپش پنجره ها می گیرم -11  

  
1  

    )نمره 5/1(معنی واژگان  )ب  2
    .، معنی لغات مشخّص شده را بنویسید هاي زیر با توجه به جمله  
  25/0  ژمدبدو گفت مهتر به روي  -12  

  25/0  . و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است تعلیمیکردم عینک، مثل  خیال می -13  

  25/0  »!زنده باد میهن« :وشتن جلی یـخطّ با را کلمات این اهـسی ۀـتخـت رـب -14  

  25/0  .درـکیـا مـدادهـیـاي دي بـرمــس ورتـس -15  

  25/0 .ها را کوچک بشمارم  معصیتپروردگارا، مگذار  -16  
  25/0  نوش نحلدر دهن  - 17  

  )نمره  3(خودآزمایی  ) پ  3
  

  5/0  چیست؟ ».بیش تر بر فوران تخیل راه می رفتم« مفهوم عبارت - 18  

  5/0  .یدـسـویـنـرا ب»  .دـردنـان دراز کـزب«  روزيــادل امـعـم -19  
  5/0  چیست؟ »م شدـارید او گروـج مـان کلید گنـک«راع ــدر مص »کـلـید گنـج مـروارید «منظور شاعر از  -20  
  چیست؟ »  که فردا قلم نیست بر بی زبان                  زبان در کش اي مرد بسیار دان« بیت  منظور سعدي از  -21  
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  ٢

  .با توجه به متن زیر ، دو ویژگی نثر داستان را بنویسید  - 22  
وان آب خوري یا ؛ پایم به لیاشتدن سو شدم، چشمم یا شام بلند می غالباً پاي سفرة ناهار نبودم؛ بی دشت  در خانه هم  «

».شکست ریخت یا ظرف می خورد؛ یا آب می یمبشقاب   
       چیست؟» اي نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اندـرجـه اي بـتـنه کش« در عبارت» ستهـخ«ش دستوري نق - 23

  
5/0  

5/0  

  )نمره  4( درك مطلب   )ت  4
  . قسمت هاي مشخّص شده را بنویسید درهریک از موارد زیر، مفهوم - 24

                         گویی کز این جهان به جهانِ دگر شدم                  از خود به در شدماز در درآمدي و من  )لفا
  . ندحصار بردباري مرا در هم بشکمگذار که صولت خشم  پروردگارا،)ب
  تی فروزـیـرّ گـت زو فـاسـمی کـه                ت روزـون گشـره گـتیجمشید بر، به ) پ

  
5/1  

  
  

  ؟چیست ».خطّ جنید باید «منظور از در عبارت زیر  - 25  
  .» خطّ جنید باید«خلیفه فرموده بود که . جنید در جامه ي تَصوف بود و فتوا نمی نوشت 

5/0  

  ؟چیست بهار ۀدماوندی ةاز قصید بیت زیر در »د آهنینکمربن «منظور از  - 26  
  » دنـمربـکی کـان یـن به میـزآه                  دخولهـاز سیم به سر یکی کُ « 

5/0  

  25/0  اجتماعی داللت می کند ؟ ۀ ناهمواري راه به کدام مسئل ؛ »تجرم راه رفتن نیست، ره هموار نیس: گفت « :در مصراع -27  
  5/0  ؟نماد چیست »قبله ام یک گل سرخ« در عبارت  »گل سرخ «واژة  - 28  
  .با توجه به متن زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید - 29  

زشت بادید و از اندوه .خواري بر آنان پوشیدند مۀخانه شان نکوشیدند جز که جا ه خدا سوگند با مردمی در آستانۀب«
  ». بیرون نیایید

  ؟یعنی چه »زشت بادید« ) الف
  چیست؟  »خانه «نقش دستوري) ب

  
  
  

5/0  
25/0  

    )نمره  5/1( تاریخ ادبیات و درآمد )  ث   5

  .عبارت هاي زیر را با واژه هاي مناسب کامل کنید -30  
  .گرفت شکل درایران  .............تادبیا تأثیر تحت ومشروطیت   اوایل از تقریباً جدید داستانی ادبیات )الف 
     .دانست برابر اروپا درادب شعر نمایشی با توان می فارسی ادب در را............. هاي داستان )ب  

  . و هنر است ............مادة اصلی  شعر تعلیمی ، علم و)  پ

75/0  

  .پدید آورندگان آثار زیر را بنویسید  -31  
   منظومۀ افسانه)ب                              المیزانتفسیر)الف

5/0  

  . درست یا نادرست بودن عبارت زیر را مشخّص کنید -32  
 ».، توجه مترجم بیشتر به گیرندة پیام است )آزاد یا روان(ارتباطیدر ترجمۀ «

  

25/0  
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  ٣

  )نمره  2( آرایه هاي ادبی و نکات بالغی  ) ج   6
   .یسید بنو را بیابید و مشبه بهو  مشبه زیر  مصراعدر  -33 

  » تادــی فـدر نـانـق است کـشـشِ عـآت«

  
  

5/0  

 ؟رفته استبه کار در هریک از موارد زیر کدام آرایۀ ادبی  -34  

  )تشخیصتشبیه ، تضاد ، (  » سرو ش را باد گفته باشد پاي گلدستۀکه اذان /من نمازم را وقتی می خوانم  «)الف
                                                         )هـنایـضاد،کـیه،تـتشب(  .دا شدن نداشتـپی و ولی زمـینۀبـی ت      بهار گم بـود در عمیق زمین شانۀ )ب

5/0  

  .آن را بنویسید را بیابید و معناي ازایۀ مجزیر آر در شعر  -35  

  ».  راه می رفت و سخن می گفت/ دمش ، چونان حدیث آشنایش گرم آن  – المرد نقّ  «
  شده چه آرایه اي را پدید آورده اند؟ مشخّصواژگان  ،در هریک از موارد زیر  - 36
.                                                  ی برمـاه مـو پنــه تـ، بردـبـب روـوآب آوردت ـائـع که دنـت طمـلـصـاز خ! ارا ـروردگـپ) الف

   ! هت می پیوندد ؛شاه راه علی ، راه مکّبه ابدی که گویی یک راست روشن وخیال انگیز دةجاوآن  )ب
  

  
5/0  

  
  5/0  

    )نمره  2(  حفظی شعر) چ   7
  .شعر هاي زیر را کامل کنید  - 37  

  گوش...........به  شکه مکبک فروریخت             پوشسنجاب ..........باد،کرده گلو پر ز )الف
  بلکه خبر/ به جان باخته را.........کز مبارك دم او آورم این / هد از منصبح می خوا........./ ستادهنگران با من ا) ب

  
5/0  
5/0  

  )یک واژه اضافه است . ( زیر را مرتّب کنید  مصراع - 38  
          »ره، گرفت، و محتسب، به ،، ،گریبانش، جرم  مستی دید،  «

5/0  

  » تنها..........بر دم دهکده / آبله از راه دراز پايمانده  « کدام گزینه ،مصراع مقابل را کامل می کند؟ -39  
  کسی)د                   يمرد) ج                     فردي)شخصی       ب) الف 

  .آن را بیابید و بنویسیداست؟  نادرستزیر کدام واژه  در بیت -40
  ».خون زده است در قدحِ ،دري ساق پايکبک             گویی بطّ سفید لباس به صابون زده است      «   
  

25/0  
  
  

25/0  

  20  جمع نمره»                                                               موفّق باشید «                                                                        
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  ١

    .این راهنما جهت سهولت و هماهنگی بیشتر  در امر تصحیح ، خدمت همکاران گرامی تقدیم می گردد  
  )نمره  6( معنی و مفهوم شعر و نثر    ) الف  

  )25/0(     . هستم همواره در جستجوي تو-1
                              )                                 25/0.    ( در چادرها به شب زنده داري پرداختند  -2
  )25/0(  .ی مالقات کردباعمرو بن عثمان مکّ -3
  )25/0(   .همدم کسانی است که از معشوق خود جدا مانده اند ،نی -4
چه بسیار عاشقانی مثل فرهاد در کوه ها مرده اند وچه بسیار عارفان زیادي مثل حالج سرشان بر باالي دار رفته  -5

  )5/0( ).ن معشوق اندعاشقان کشتگا. (جان باخته اند است و در راه عشق
زنده ام و از این بسیار تعجب نکن زیرا هیچ کس روزگار جدایی را جزو عمر )که عمر من است  (من بدون معشوق - 6

  ) 5/0( .ردبه حساب نمی آو
                                                )                            5/0(   .بودم ت به تماشاي آسمانه ودقّنهایت توجدر  - 7
  .ارزشی داشتند هاي خردمند و آگاه، تنها زمانی سخن گفتند و مانند صدف دهان گشودند، که سخنان باانسان -8
)75/0(  
رنگ قدر سیاه است که گویی بر آنها مادة سیاه شباویز خود را از شاخۀ درخت آویزان کرده است و پرهاي زاغ، آن -9

                                                                                            )                                                                                        75/0( .غالیه مالیده است
غفلت زده بیدار و هوشیار شود ، در حالی که غم و  ن جامعۀایهیچ امیدي نیست که حتی براي لحظه اي کسی در  -10

  )1 (  .رنج این غفلت زدگان باعث می شود که خواب و آرامش به چشمان گریان من نیاید
نماز و نیایشم همراه با خلوص ؛  ارتباطی نورانی آماده می کنم و خود را براي آغاز نماز، با نور وضو می گیرم براي -11

پشت آن  خالص که لبریز از نور و روشنایی حضور است و به پاکی و زاللی آب که سنگ از ن چنان؛ آ نیت است
  ) 1(   . پیداست

  

1    
    
    
    
    
    
    
    
    
  6  
    

    )نمره 5/1(  همعنی واژ)ب  2
      )25/0(  روشن ،آشکار - 14    )       25/0(   .گیرند دست به که سبکى عصاى -13      )      25/0(  خشمگین -12  

15- 25/0( زنبور عسل -17           ) 25/0(  گناه -16)        25/0(  ت اثرتیزي، تندي، شد(  
  

    5/1  
  
3  

    )نمره 3(   زماییخودآ) پ

    )یا هر مفهوم درست دیگر( ) 5/0(  . بیش تر در خیاالت و رؤیا راه می رفتم - 18  
      )5/0.(اعتراض کردند   خبر چینی کردند ؛ -19  
    ) 5/0( لبخند  -20  

  ) یا هر مفهوم درست دیگر(  )5/0( .یدعوت به سکوت و پرهیز از پرگوی  -21  
یا (  )کنایه(جمالت کوتاه،استفاده از اصطالحات عامیانه،ساده و روان و قابل فهم،استفاده از آرایه هاي ادبیکاربرد - 22

    )5/0ذکر دو مورد جمعاً  (؛ ) هر ویژگی درست دیگر 
  ) 5/0(مفعولی -23

  
  
3  

  

    »دوم ۀ ر صفحۀ پاسخ ها دادام«   
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  ٢

  )نمره  4( درك مطلب ) ت   4
یا هر مفهوم درست دیگر در تمام موارد ( )5/0( ؛ مدهوش شدن ؛ بی هوش شدن از خود بی خود شدن ) الف - 24

       )پاسخ
  )   5/0(  تیره و تار شدن روزگار؛ بدبخت شدن)پ         )     5/0(      تمام شدن صبر و تحمل. ناشکیبا شدن ) ب 

   )5/0(      .جنید الزم است) تایید(فتوا و حکم  -25
  )5/0(   ؛ دامنۀ کوه   سنگ ها و صخره هاي تیره رنگ کوه  - 26 

  )  25/0(   گستردگی و رواج فساد و انحراف در جامعه -27
  )5/0(     انسان و زیبایی هاي جهاننمادي است از عشق و قلب   - 28
  ) 5/0(!  زشتی نصیبتان باد) الف - 29

  )25/0( الیه مضاف) ب  

  
  
  
4  

  
  
  

    )نمره 5/1( تاریخ ادبیات و درآمد )  ث   5
    )25/0(اخالق )  پ             )     25/0( عاشقانه) ب              )   25/0(  اروپایی )الف  -30  
    )25/0( )نیما یوشیج(علی اسفندیاري ) ب                    )    25/0( ه سید محمد حسین طباطباییعلّام) الف -31  
  5/1  )25/0( درست -32  
    )نمره  2( آرایه هاي ادبی و نکات بالغی  ) ج    6

  )25/0( آتش:  مشبه به،  )25/0 ( عشق: مشبه -33  
  )25/0(تضاد  )ب               )  25/0( تشخیص) الف -34
                )25/0(    سخناز  مجاز  ؛  ) 25/0( دم    -35
  )25/0( سجع )الف  - 36
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