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 نمره( 4/0) معنای یکی از واژگان بیت باشد؟ تواند نمیکدام گزینه  ،زیر با توجه به بیت -1

 «باز پیغمبر بهار شوم های دور کوچ کنم                      تا افق» 

 سفر( 4                               غریب( 3                               کرانه( 2                               فرستاده( 1

 نمره( 4/0) است؟ درستامالی کدام واژه با توجه به معنا و مفهوم آن  -2

 رغم: بر خالف به( 4نایت: بخشش                ( ا3( توسیه: سفارش               2تعمل: اندیشیدن                  ( 1

 نمره( 4/0) چند جمله دارد؟« ن بخشید و ایمان خاک راکه جا آن آفرین پاک را     آفرین جان»بیت  -3

  جمله چهار( 4                      جمله ( یک3                      جمله دو( 2                      ( سه جمله1

 نمره( 4/0) به چه معناست؟« در پوستین خلق افتادن»مفهوم کنایی  -5

 پشت سر کسی سخن گفتن( 2                                                  به کسی تهمت بستن( 1

  برای مردم پوستین دوختن( 4                                         دیگران را به زحمت انداختن( 3

 نمره( 4/0) ها برگزینید. را از میان کمانک  شکل درست واژه -4

 م. آویز( نداری دست –دست گیر که )دستاویز الف. 

 نمره( 1) آوا را از درون کمانک انتخاب کرده و زیرشان خط بکشید. های هم یکی از واژه -6

 خویش خسروان دانند. صالح( مملکت –ام: )سالح  را بارها شنیدهسخن این ب. 

 گشود.آسمان سوی  دستانش را به از راه رسید و قریب( –رهگذری )غریب پ. 

 نمره( 1) معرفی کنید. یر یک اثرهای ادبی ز برای هر یک از شخصیت -7

 :گنجوی نظامیث.                                    :محمدجواد محبتت. 

 نمره( 1. )خانواده بیاورید دو هم ،ها برای هریک از واژه -8

 (      عالیق )                              چ.              )                                    (  موظفج. 

 نمره(  1های قافیه را در شعر زیر مشخص کنید. ) واژه -9

 از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن          فردا که نیامده است فریاد مکن

 بر نامده و گذشته بنیاد مکن              حالی خوش باش و عمر بر باد مکن



 نمره( 4/1یر را کامل کنید. )جدول ز -10

 تممم مفعول نهاد جمله

    خواند. کتاب شگفت و پر راز و رمز طبیعت ما را به سوی خود می

    رفت. های استوار و امیدوار شتابان می نفس و نیرومند با گام آب، تازه

 نمره( 1) کار ببرید. ی بهای خبر بسازید و آن را در جمله  ای د( واژه -ه –ه  –ک  –)د  ۀهم ریخت با حروف به -10

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .ح

 نمره( 4/1}برای هر گزینه: یک آرایه{ ) ها را پیدا کنید. ها و بیت های ادبی عبارت آرایه -11

 .             )                       (ای پر فراز و فرود بین وابستگی و استقالل است دوره ،نوجوانی. خ

 )                       (  باز هم در کالس غوغا شد                      زنگ تفریح را که زنجره زد . د

 )                       (  نوا ما چو مرغان حریصی بی            خدا صدهزاران دام و دانه است ای. ذ

 نمره( 4/1) های مشخص شده را بنویسید. معنی واژه -12

 حیاتفرو رفت. زیرا  حیرترا خواند و به  . سنگ مزارهاعبور کردسفر به شهری رسید و از گورستانی در اثنای گویند اسکندر  می     

 . کرد تجاوز نمیکدام از ده سال  شده بود هیچ حکها  صاحبان قبور که بر روی سنگ

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .ر

 {74/0}هر گزینه  نمره( 3) های زیر را به فارسی روان برگردانید. ها و عبارت بیت -13

 اند. اند که مرده اند که گویی نخفته . چنان خواب غفلت بردهای بگزارد دارد که دوگانه پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی. ز

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 نار خندان باغ را خندان کند         صحبت مردانت از مردان کند. س

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 همه عالم تن است و ایران دل    نیست گوینده زین قیاس خجل. ش

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 باید ز من پندنگردد شاخک بی بن برومند                 ز تو سعی و عمل . ص

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 نمره(  3) ها روخوانی متن 

 


