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 مشخّص کنید. × بودن عبارت های زیر را با عالمت نادرست ا درست ی 1

                  نادرست         درست                                                                        . شعر، جلوه ای از زبان ادبی است (1-1

 نادرست        ست در        است.            « نظامی عروضی» از آثار «مخزن االسرار »تاب ک(1-2

     نادرست         درست                    می توانند هم قافیه باشند. « کام» و « جام» واژه های (1-3

     نادرست         درست          تاب اخالق ناصری را نوشت.    ک «ین توسیخواجه نصیرالدّ» (1-4
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 سنایی غزنوی در چه قرنی می زیست؟  2

    د(هشتم             ج(هفتم                     ب(ششم                    الف( پنجم     
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          نیست؟وابستۀ پسین اسم گزینه کدام   3

  د( مضافٌ الیه           صفت بیانیج(         تفضیلیصفت ب(          صفت مبهم الف( 
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  به جای نقطه چین ها کلمات مناسب قرار دهید. 4

 است. ...............« ..................شمس الدین محمد» تخلص شعری  (4-1 

          سؤالی مطرح شده که به آن .....................گویند.«؟که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب»در مصرع (4-2

  ...............................هستۀ گروه اسمی است. « همین پنج کتاب زیبای خواندنی» در گروه اسمی  (4-3
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 ویسید . معنی واژه های مشخّص شده را بن 5

 .........().................... کردم رحلتاز وطن خویش ( 5-1

 ...............().......... ، شباهت نیابدهجوانتقادش به طعن و لعن و  (5-2

  یابی ).............................(داد داد ده تا  (5-3

 )...........................(جوانی به بازار نیست متاع (5-4
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 زیر به سؤاالت پاسخ دهید. بند با توجه به  6

ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیل های  ،و فرش وی زمین است و چراغ وی ، خانۀ خداستاین عالم

که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی  ؛غافل ،وی ستارگان و تو از عجایب این

 گنجد. 

 ...........................است.« غافل» ( هم خانوادۀ واژۀ 6-1

 (کدام واژه مترادف  مشعلی است که از سقف آویزان کنند؟   6-2

 تشبیه هستند؟ «مشبّهٌ به» «فرش»و « خانه» در متن باال ( آیا6-3

 ( متن فوق از کتاب کیمیای سعادت است که نویسندۀ آن ......................است . 6-4

 توضیح دهید. ؟  (پیام بند باال چیست6-5
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 با توجه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید .  7

 ندانی که ایران نشست من است؟        جهان سربه سر زیر دست من است؟                 

 راس ـبـه نیکـی ندارند از بـد، هـ ـدالنند یـزدان شنـاس       هـمه یک                    

 ود   ـکنـام پلنـگـان و شیـران شـ  ـود     غ است ایران که ویران شـدری                   

 کنایه از چیست؟ «زیر دست بودن »(7-1

  ؟ چه آرایه ای وجود دارد « ویران» و » ایران» (بین واژه های 7-2

 (جلوه هایی از ویژگی های یک جامعۀ همدل را در ابیات باال بیابید و بنویسید.7-3
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 جدول زیر را کامل کنید.   8

 مضارع التزامی  مصدر

 دوم شخص جمع

 مضارع اخباری 

 سوم شخص مفرد

  اشتنک
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 معنی عبارت و بیت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید . 9

 

 گوهر تن، از گوهراصل، بهتر بوَد. ( 9-1

 

 صت دگربار نیست که باری است فر      غنیمت شمر جز حقیقت مجوی       ( 9-2

 

 

 کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند           نه همه مستمعی فهم کند این اسرار ( 9-3

 

 

 هان ! مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب        باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور ( 8-4
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 جمع                                                                                                                                                                        

 سربلند و پیروز باشید                                                                                                   
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