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قلمرو زباني
درهريکازجملههاوشعرهايزيرکدامواژههادرمعاني»عظيم،پايمالکردن،ترس«بهکاررفتهاند؟
الف. ياد ايثارگران سهيم در اين حماسه سُترگ را تا هميشه در خاطره خويش پاس خواهيم داشت. 
بـود سهمگين جنگ شير و پلنگ  ب. فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ 
بـدّريد و بـسپرد محـضر به پـاي  پ. خروشيد و برجست لرزان ز جاي  

معنيواژهمشخصشدهرابنويسيد.
»تالش و کوشش آن ها در دوره آموزش ، مرا هم به وجد آورد.«

الگويساختواژههايزيررابنويسيد.
.............................  . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . جوش و خروش  .

معانيمتفاوت»گر«رادربيتهايزيربررسيکنيد.
بـبـايد بـديـن داسـتان داوري  الف. تو شاهي و گر اژدها پيـکري  
به خون من آن ذره آغشته باد ب. رود ذره اي گر ز خاکت به باد  
هريکازواژگانمشخصشده،مشمولکداميکيازوضعيتهايچهارگانهدرگذرزمانشدهاند؟

الف. کثيف:
ب: خنده: 

درعبارتهايزيرفرآيندهايواجيخواستهشدهرابيابيد.
بهپيششبرآمدشهجنگجو  الف.بهسويهژبرژيانکردرو

ب.گلهايياسوسوسنوسنبلرادرگلدانيشيشهايگذاشت.
1. ابدال در صامت: 

2. کاهش:
متنزيرراازنظرزاويهديدبررسيکنيد.

»حاال کالس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پايم را گم کرده ام، گنگ شده ام، نمي دانم چه بگويم، مات و مبهوت 
عينک کذا به چشمم است و خيره خيره معلم را نگاه مي کنم.«

زمانفعلهايمشخصشدهرابنويسيد.
که برگوي تا از که ديدي ستم؟ بدو گفت مهتر به روي دژم  

نقشواژههايمشخصشدهرابنويسيد.
» فردوسي، تصويري از آن روزهاي سياه را هرچه گوياتر نشان داده است.«

امالينادرستواژگانرابيابيدوشکلدرستهريکرابنويسيد.
الف. به مئونت و مظاهرت ايشان از دست صّياد بجستم. 

که در پادشاهي کند پشت راست ب. ز هر کشوري مهتران را بخاست  
دربيت»بهپاسداريآيينآسمانيما/گزيدهايکهخدابرگزيدهميآيد«يکصفتنسبيپيداکنيدوالگويساختآنرابنويسيد.

جدولزيرراکاملکنيد.
صفتلياقتبنمضارعفعل
..................................................................................گفتي
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قلمرو ادبي

عبارتزيرراازنظرآرايههايادبي)تشبيه،تشخيص،کنايه(بررسيکنيد.
»آسمان با هفت دسِت گرم و پنهاني دف مي زد و رنگين کماني از شوق و شور، کالف ابرهاي تيره را از هم باز مي کرد. خورشيد در 

جشني بي غروب بر بام روشن جهان ايستاده بود و تولد جمهوري گل محمدي را ِکل مي کشيد.«
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در بيت هاي زير کدام يک از زمينه هاي )ويژگي هاي( حماسه ديده مي شود؟ 
به سرکوفت شيطان دو دست دريغ چو شير خدا راند بر خصم تيـغ  
تپيدنــد بـت خانــه ها در فـرنــگ پريد از رخ کفر در هنـد رنــگ  

نوع ادبي شعر زير را بنويسيد. 
که اي پرهنــر با گـهـــر بـخــردان از آن پس، چنين گفت با موبـدان  
که بر بخردان اين سخن روشن است نهانـي يکـي دشمـن اسـت     مرا در

 بيت »به سوي قله بي انتهاي بيداري / پرنده اي که به خون پر کشيده مي آيد«، تشبيه را پيدا کنيد و مشّبه را نشان دهيد. 
در  اول شعر»فصل عاشقي« را بنويسيد. 
بيت

 گزينه مي تواند مصراع دوم بيت زير باشد. 
کدام » . .......................................................................... »منــم پـــور ايــران و نــام آورم  

الف.که با او چنين است پيمان من 
ب. گذشتن ز جان، رسم مردانگي است

پ. ز نيروي شيران بُود گوهرم  است
ت. به يزدان، که بدتر ز اهريمن
بيت بعدي شعر زير را بنويسيد. 

به چشمان من کيميا خاک توست
ّت در افالک توست  

مرا اوج عز
مصراع اول بيت زير را بنويسيد. 

خموشي است هان، اولين شرط عشق
  

.......................................................................................
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قلمرو فکري 
با توجه به رباعي زير به سؤاالت پاسخ دهيد. 

در بازي خون، برندگان مي دانند »رازي که خطر کنندگان مــي دانند 
اين را همه پرندگان مي داننـد!« با بال شکسته پرگشودن، هنر است 

الف. منظور از »بازي خون« چيست؟ 
ب. به نظر شاعر چه کاري »هنر« است؟ 

عبارت »تنها خصوصيت سعدي اين است که سخنش به سخن هم شبيه باشد و به هيچ کس شبيه نباشد، در زبان فارسي، احدي نتوانسته 
است، مانند او حرف بزند و در عين حال نظير حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار مي شنويم. « به کدام ويژگي سبک سعدي اشاره دارد؟ 

در سروده زير منظور از قسمت مشخص شده چيست؟
به خون آلوده، ايران کهن ديد  به خـونـاب شفـق در دامــن شـــام 
غروب آفتـاب خويشتـن ديـد  در آن درياي خون، در قرص خورشيد 

که بر گوي تا از که ديدي ستم؟ در بيت هاي: »بدو گفت مهتر به روي دژم 
ز شاه آتش آيد همي برسرم«                        يکي بي زيان مرد آهنگرم 

الف. »مهتر« کيست؟ 
ب. مفهوم »ز شاه آتش آيد همي برسرم« را بنويسيد. 

معني سروده زير را به نثر روان فارسي بنويسيد. 
ّ حيات است / اين يکي مفّرح ذات.«»هر نفسي را دو نعمت است: / دم فرو دادن و بر آمدنش / آن يکي ممد

مفهوم کلي بيت »هنر خوار شد، جادويي ارجمند / نهان راستي، آشکارا گزند« را بنويسيد. 
معني و مفهوم هريک از عبارت ها و شعرها را به نثر روان فارسي بنويسيد. 

الف. معلّم را در ظّن خود تقويت کرد. يقين شد که من بازي جديد درآورده ام که او را دست بيندازم. 
ب. مرا قضاي آسماني در اين ورطه کشيد. 

کسي که دوش به دوش سپيده مي آيد  پ. گرفته بيرق تابان عشق را بر دوش 
ت. چون نوبت به دل رسيد، گِل دِل را از بهشت بياوردند و به آب حيات ابدي سرشتند و به آفتاب نظر پروردند. 
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با1توجه1به1شعر1زير1پاسخ1دهيد.281
نگه1کرد1بر1روي1مردان1ديــن1 1 »حبيب1خداي1جهـان1آفرين1
نشد1هيچ1کس1را1هوس،1رزم1او1 1 هم1برده1سر1در1گريبـان1فـرو1
که1شد1طالب1رزم1آن1اژدهـا«1 1 به1جز1بازوي1دين1و1شير1خدا1

الف. منظور از »حبيب خداي جهان آفرين«کيست؟ 
ب. معني و مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد.  

پ. »بازوي دين و شيرخدا« لقب چه کسي است؟

1/5

20جمع1نمره

پاسخ تشريحي آزمون )4(

الف. سُترگ = عظيم )0/25( 1
ب. سهم = ترس )0/25(

پ. بسَپردن = پاي مال کردن )0/25(

سرور و شادماني )0/25( 2

بن مضارع + وند+ بن مضارع  اسم وندي - مرّکب )1( 3

الف. گر = يا )0/25( 4
ب. گر= مخّفف اگر )قيد يا حرف ربط ( = چنانچه )0/25(

از دست دادن معناي  5 با  و  الف. کثيف: دچار تحول معنايي شده 
قديم، معناي جديد پذيرفته است. )0/25(

ب. خنده: با همان معناي گذشته ادامه حيات مي   دهد. )0/25(

1. سنبل: ابدال در صامت )0/25( 6
2. برآمد: کاهش )0/25(

اول شخص مفرد )0/5( 7

برگوي: امر )0/25(        ديدي: ماضي ساده )0/25( 8

فردوسي: نهاد )0/25(    تصوير: مفعول )0/25( 9
روزها: متمم )0/25(      سياه: صفت )0/25(

ب. بخواست )0/25( 10 الف. معونت )0/25( 

1اسم + وند )0/5( 11 آسماني 

گو )ي(: بن مضارع )0/25( گفتني: صفت لياقت )0/25( 12

تشبيه: کالف ابرهاي تيره  ابرهاي تيره: مشّبه 13
کالف: مشّبهٌ به )0/5(

تشخيص: دف زدن آسمان / بازکردن کالف به دست رنگين کمان/ 
کل کشيدن خورشيد )0/5(

کنايه: دف زدن آسمان )صاعقه، آذرخش، رعد و برق( )0/5(
کنايه: ِکل کشيدن خورشيد )شادي کردن، جشن گرفتن( 

کنايه: بازکردن کالف ابرهاي تيره: صاف شدن آسمان

اغراق )0/5( 14

ادبيات حماسي )0/5( 15

بيداري )مشّبه( قله )مشّبهٌ به( )0/5( 16

بيا عاشقي را رعايت کنيم / ز ياران عاشق حکايت کنيم. )0/5( 17

گزينه »پ« ز نيروي شيران بُود گوهرم )0/5( 18

رود ذّره اي گر ز خاکت به باد / به خون من آن ذّره آغشته باد )0/5( 19

مگو سوخت جان من از فرط عشق )0/5( 20

الف. مرگ و کشته شدن )0/5( 21
ب. با بال شکسته پر گشودن )0/5(

ويژگي سهل و ممتنع بودن )0/5( 22

پايان دوران حکومت و عمر خويش را مي ديد. )0/5( 23

الف. ضحاک )0/5( 24
ب. شاه به من ظلم و ستم مي کند. )0/5(

بيرون  25 و  )دم(  نفس  دادن  فرو  دارد،  نعمت  دو  نفس کشيدن  هر 
دادن آن )بازدم(. نفس کشيدن به زندگي انسان کمک مي کند و 

بيرون فرستادن نفس شادي بخش وجود است. )1(

دگرگوني ارزش هـا )وارونـگي ارزش ها( معتبـر شـدن بـدي هــا و  26
بي ارزشي ها. )0/5(

براي مسخره بازي  27 الف. معلم در گمان خود مطمئن شد که من 
عينک زده ام تا او را اذيت کنم. )0/5(

ب. مرا تقدير به اين مهلکه کشاند. )0/5(
پ. پرچم رهبري را به دست گرفته است و همراه با سپيده پيروزي 

مي آيد. )0/5(
ت. وقتي نوبت به دل رسيد، گل دل را از بهشت آوردند و با آب 
زندگي جاويد در آميختند )آن را جاودانه کردند( و توجه ويژه اي 

به آن شد. )0/5(

الف. پيامبراکرم)ص( )0/5( 28
ب. هيچ کس تمايلي به جنگيدن با او نداشت. )0/5(

پ. حضرت علي )ع( )0/5(


