
 دقیقه( 01)زمان پیشنهادی  ده سؤال تستیالف( 

 ضمیر متصل )ت( چه نقشی دارد؟« بیاموزمت کیمیای سعادت / ز هم صحبت بد جدايی، جدايی»در بیت . 1

   اضافی( د                     متممی( ج                      مفعولی ب(                        مُسندي  الف

 .. مفهوم کنايی دارند؟......................... ۀبه جز گزينها گزينه ۀهم. 2

   انداختن سپر( ب                              کُمِيتش لنگ بود. الف(

 بغري خاک اين از شد خواهم دور د(                نشستن سوار بی غبار انتظار در( ج 

و صدا  را به می و معشوق و لهو لعب کشیدند. بی سر حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی». مفهوم عبارات 3

 شود؟نمیاز کدام بیت دريافت « ای خزيد و ديگر مرد میدان نبودبه گوشه

 جا که آتش افروزد /  خرمن عقل و عاقبت سوزدحسد از آنالف( 

 ب( حسد مرد را دل به درد آورد /  ميان دو آزاده گرد آورد

 برم مردگان را به مرگاست /  حسد می و آفت که در زندگیس رنج ب ج( ز

 د( حسد برد بدگوي در کار من  /  بتر شد بر شاه بازار من 

با کدام « اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب / گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری». مفهوم کلی بیت 4

 بیت تناسب دارد؟

 خموش الف( چو مردم سخن گفت بايد به هوش / و گرنه شدن چون بهايم

 ب( خاک را زنده کند تربيت باد بهار /  سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسيم

 چراند؟زي است /  چه داند آن که اشتر میج( ميان عاشق و معشوق را

 د( تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت /  تو حال تشنه ندانی که بر کنار جويی

 .......... با يکديگر قرابت دارد.بیت ..... استثنایابیات به  مفهوم همۀ. 5

 الف( از بدان جز بدي نياموزي /  نکند گرگ پوستين دوزي

 هم نشست آن دوست دست / که با دشمنانت بودب( بشوي اي خردمند از 

 آهنگران /  کآتش و دودي رسد از هر کران ج( درگذر از کورۀ

 پير می فروش اينست / که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد نخست موعظۀد( 

 

 



 درکدام گزينه تماماَ درست است؟« ارتجاالً، سگال، بسمل کردن، کُمیت»های . معنی واژه6

 الف( بی درنگ، بدانديش، ذبح شرعی، چهارپا     ب( بی تأمل، بدخواه، ذبح شرعی، شتر

 د( بی درنگ، انديشه، ذبح شرعی، اسب   ج( مردانگی، انديشه، بسم اهلل گفتن، شتر       

 ها به ترتیب صحیح است؟در کدام مجموعه معنی تمام واژه. 7

 پرحرفی –گناهان  -=  بی ذوقخشت زدن -معاصی -کژطبعالف( 

 بيان –رحم خواستن  -شيفته = تقرير -استرحام –ب( مفتول

 دستگاه شوراي از گوشه -جوانمرد –خشم گرفتن  = شهناز -فياض –ج(عتاب

 ضربه –صبح –ييد کردنصدمت= تأ -اوان -تصديقد( 

 شود؟ نمی تضاد ديده ۀدر کدام گزينه آراي. 8

 مرا چيز هست بسيار و نيست /  جز يکی دختر عزيز مرا الف( 

 ما بر تر عزيز جان از هستی /  گر نهی دل به ما و دختر ما ب( 

 مرده تو بخت زنده، من بخت /  منم آن تشنه گهر برده ج( 

 گيرد پشت خداي کز آن مقبل /  تو مرا کشتی و خداي نکشت د( 

 در گروه کلمات زير چند غلط اماليی وجود دارد؟. 9 

  «قضا و سرنوشت -عادت معلوف -لحو و لعب -عنودان تنگ نظر -ذوق و قريحه -عزل و نسب -غرور و حرص »

 ب( دو                ج( سه                   د( چهار     الف( يک          

 وجود دارد.« تلمیح، تضاد و تناسب »هر سه آرايه کدام بیت . در 10

 الف( شبان وادي ايمن گهی رسد به مراد /   که چند سال به جان خدمت شعيب کند

 شبان شوندتو گرگ شو اگر اينان « عرفی»ب( مردم، کليم صورت و فرعون سيرتند /  

 ج( چو نامردم آواز مردم شنيد / ميان خطر جاي بودن نديد

 د( ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم / اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما 

 

 

 

 



 دقیقه( 30)زمان پیشنهادی  ب( سؤاالت تشريحی

 کیست؟« خسرو». نويسندۀ متن درس 1

 . عبارات و ابیات زير را به فارسی روان برگردانید.2

 مخور طعمه جز خسروانی خورش     /        که جان بايدت زان خورش، پرورش -الف

 

 من گوش استماع ندارم، لمن تقول؟ -ب

 

 الجمله نماند از معاصی منکري که نکرد و مسکري که نخوردفی -پ

 

 های مشخص شده را بنويسید.. معنای واژه3

 باريد.اش بدبختی و سيه روزي میتکیدهاز چهرۀ  -الف

 ، بی سر و صدا، جان سپرد.مندرساي، زير پالسی خسرو در گوشه -ب

 به پا کرده بود. شهناززنگ قرآن، خسرو شوري در  -پ

 . در هر گزينه، به يک آرايۀ ادبی اشاره کنید.4

 دمی آب خوردن پس از بدسگال     /     به از عمر هفتاد و هشتاد سال -الف

 

 زد.نظامی خشت میگفت؛ اما به قول شعر می -ب

 

 باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود.شيرۀ ترياک آن شير بی -پ

 

 . برای هر يک از کلمات زير يک هم خانواده يا هم ريشه بنويسید.5

 نمايش: -ب      استرحام:    -الف

 

 



که موارد زير به جمالت مجزايی بنويسید « خورشید، چهره، سرو، محبوب، لبخند، گل»های . با توجه به واژه6

 صورت جداگانه در هر جمله قابل دريافت باشد:

 هاي فوق، يک جمله بنويسيد که يک اضافۀ تشبيهی در آن به کار رفته باشد(ترکيب اضافۀ تشبيهی )به کمک واژه -الف

 استعارۀ مصرحه -ب

 تشخيص -پ

 . مفهوم نهايی بیت زير چیست؟7

 /     گر ذوق نيست تو را کژطبع جانورياشتر به شعر عرب در حالت است و طرب     

 

 های اماليی را اصالح کنید:در جمالت زير، غلط. 8

 کرد، رحم نياورد.بر حريف مقلوب که تسليم اخيتار کرده، مخزوالن و ناالن استرحام می -الف

 پشم سر قلم را با وغار و طمعنينع تمام پاک کرد. -ب

 ارت و استادي کشيد.حدر نهايت متصوير سرتيپ را با ظماعم و تعليقات  -پ

 . منظور از آرايۀ تضمین چیست؟ با ذکر دو مثال توضیح دهید.9

 

 

 

 دقیقه( 20)زمان پیشنهادی  خوانی )طرّاران(ج( خواندن و خوانش روان

و  821صفحات ها و ترکيبات دشوار را با مداد در برگۀ بين را با دقت بخوانيد و معناي واژه 821و  821متن صفحات  - 

 به صورت شمارشی بنويسيد. هاي پيشين( خوانیکتاب )مشابه روان 821


