
 

 

 به نام خداوند جان و خرد

 
دقیقه                       طراح: 80نام و نام خانوادگی:                                شماره:                           زمان: 

 

 

 شماره  سوال بارم

 سوال

 

 

1 

نمره(7) زبانی -الف  

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

 الف(رقعهای نوشتم و عذری خواستم.                                            پ(نیامد از کار تو بر دوده ننگ

 ب(رهام گشت از کشانی ستوه                                                    ت(بر سبیل تلطف جوابش باز داد

 

1 

کنید و شکل درست آن ها را بنویسید. ه های زیر غلط های امالیی را پیدادر گرو 2  

ت(جزر و مد                پ(شکوه و سولت                و ترب یشاد ب(            الف(مخمصه و غم  

تقریض و ستودن ح(               عنان و افسار چ(      منحصر و محدود ج(              ث(فارق و آسوده  

2 

 موارد خواسته شده را بنویسید. 0.5

تناسب:                                                   کرامت               ترادف:              ارجمند  

3 

 ممال را تعریف کنید و یک واژه که ممال شده باشد بنویسید. 0.5

 

4 

رکب(م -ساختمان واژه های زیر را مشخص کنید. )ساده ، مشتق ، مرکب ، مشتق 1  

خاموشب(دانش آموز                      پ(شکارچی                       ت(              الف(چهار راه:          

5 

 نوع حرف "و" را در عبارت زیر مشخص کنید. 0.25

 در طول زندگی ، سفر می کنیم و در طول سفر هم زندگی می کنیم.

6 

سخن ننگ مایهدر گروه اسمی رو به رو هسته را پیدا کنید.                     0.25  7 

 در مصراع زیر ضمیر "م" در چه نقش های دستوری قرار گرفته است؟ 0.5

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی

8 

 زمان فعل ها را تعیین کنید. 0.5

ب( همی رفت  الف(بدانست:                                               

9 

را مشخص کنید. اضافی و ترکیب های وصفی 0.5  

 الف(ستاره غروب                                ب(متنی نیلگون

10 

 

 

 

2 

نمره(5ادبی ) -ب  

 مصراع های زیر را کامل کنید.

............................................................الف(من آزاده از خاک آزادگنم                                 

دن منب( ...............................................                               زنی گر به تیغ ستم گر  

.........................پ( چو هنگام آزمودن تازه شد                              ................................  

ابناکت( ...............................................                               و زین خاک جان پرور ت  

11 

 در عبارت های زیر سجع ها را مشخص کنید. 0.5

  تخت و گاه تیبند و چاه بود و در نها تیدر بدا

 

12 



 

 

را پیدا کنید و نوع آن ها را بنویسید. در متن زیر جناس 0.5   

 " آن کس است اهل اشارت که بشارت داند"  

13 

زیر استعاره را بیابید و مقصود از آن را بنویسید. مصراع در 0.5  

.خرسند است شیاست با درو یبازار اگر سود نیدر ا  

14 

آید؟ مفهوم آن را بنویسید.کدام واژه مشخص شده "مجاز" به شمار می  0.5  

 ای مسافر دیرین بر روی خار و درد. ای چون ستاره فروزان.

15 

1 

 

 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

با وحشت از  نیگذشتند مثل ا یخوردند . چند خلنگ خشک شتابان م یم چیپ یمثل مار ماه مینس ریبلند ز یعلف ها

!ختندیگر یرسد ، م یکه م یزیجلو چ  

16 

 

 

 

 

 

4 

نمره(8فکری ) -پ  

 ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید.

(0.25تاریخ مشیت باری تعالی است.) الف(  

(0.25ب(ما به گوشه ای باز شدیم.)  

(0.5پ(گفتم زمان عشرت ، دیدی که چون سرآمد.)  

(0.5( به بیابانی رسیدند که از گرما چون تنوری تافته بود.)ت   

0.5خواست کزان ورطه قدم در کشد.) ث(  

(1خروشید کای مرد رزم آزمای                         هماوردت آمد مشو باز جای) ج(  

(1غ)یم رینعمتم شد ز کافتاب              غیدر یاگفت:  یکند و م یبر م شیر چ(  

17 

 

0.5 

؟دارد دیتاک یبر چه مفهوم ریز تیب  

و آن پر از شک یخال یکی نیا                     آبخور کیخوردند از  یهر دو ن   

18 

؟را طلب کرد شی" چشم ها ریچرا " شر " از "خ 0.5  19 

؟دارد یبر حذر م یرا از چه کار یآدم« جو فروش مباش  یگندم نما»مثل  0.5  20 

 

 

0.25 

0.25 

: تیبا توجه به ب   

ساالر آن انجمن گشت گم که              آگاه شد دختر گژدهم چو   

   ؟است ی: منظور از دختر گژدهم چه کس الف

؟است  ی: منظور از ساالر آن انجمن چه کس ب  

 

21 

.دیسیرا بنو ریمفهوم عبارت ز 0.5  

« یبه مراتب قرب ندار ی، راه یریبا خاک انس نگ تا  » 

22 

 

0.5 

؟دارد یارتباط مفهوم نهیبا کدام گز« توان در انتظارش بود  یتنها خدا است که نم»عبارت    

بر همه عالم که همه عالم از اوست عاشقم             به جهان خرم از آنم که جهان خرم از وست : الف     

که هویدا کنم تو را یینگشته ا پنهان                        که شوم طالب حضور ینکرده ا بتی:غب   

23 

.شامل : قصه ، داستان ، . . . و . . . است یداستان اتیادب 0.5  24 

 

0.5 

؟دارد  دیحماسه تاک یژگیبر کدام و ریز تیب   

تیرش  گذر شیمرغ را پ نبد                   را به زه کرد و بگشاد بر کمان  

 

ف

 1396حسین طریقت    اردیبهشت  فرجام باشید   رخنده

 

      

 

25 


