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1

باتوجه به بیت «جِن و مَلَک برآدمیان نوحه می کنند/گویا عزای اشرف اوالد آدم است» به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) منظور از اشرف اوالد آدم کیست؟

./1

ب) چرا جن و مَلَک بر آدمیان نوحه می کنند؟

./1

2

مقصود از عبارت «در ریاضی کمیتش لنگ بود» چیست؟

./1

9

-9با توجه به عبارت ((پیران قبیله خویش را حرمت دار،ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنانکه هنر ایشان همی بینی ،عیب
نیز بتوانی دید )).چرا نویسنده سفارش می کند نسبت به پیران قبیله ی خود مولَع مباش؟

./1

ب) معنی لغت( 2نمره)

4

معنی لغات مشخص شده را بنویسید.
 )1اگر غم و شادیت بود،به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد.
 )2بدان کوش که به هر مُحالی از حال و نهاد خویش به نگردی.
 )9همه کس را به سزا حق شناس باش ؛ خاصه قرابت خویش را.
2

 )4خسرو صفحه ی سفیدی را باز می کرد و ارتجاالً انشایی می ساخت.
 )1در آن زمان ،کلمات دبستان و برزن مانند امروز متداول نبود.
 )9گفتم خوشا هوایی کز باد خُلد خیزد.
 )7بی نفخ صور ،خاسته تا عرش اعظم است.
 )0مدیر با خوش رویی و در عین حُجب و فروتنی شیشه ی مربّا را گرفت.
ج) امال(1نمره)

1

در متن زیر دو واژه نادرست امالیی وجود دارد ،درست آن ها را بنویسید.
«رنج هیچ کس ضایع مگردان و همه کس را به سزا حقشناس باش .چندان که طاغت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ

8/1

خویش را حرمت دار .یک روز خسرو به عادت معلوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن گل و بتّه ناشیانه نقّاشی شده
بود ،به مدرسه آورد و با استعداد فیّاض خود ،تصویر جناب سرتیپ را با تمام ضمایم و تعلیقات در نهایت استادی کشید».
9

در گروه واژه های زیر دو واژه نادرست است ،درست آن ها را بنویسید.
 -1نفخ سور

 -2چشم های درشت و پر فروغ

 -9عظم صلح و آشتی

 -4مطربی و مسخرگی

 -1ذوق و قریحه ی ادبی

 -9عرش اعظم

8/1

د) دستور (2نمره)

 )2شمعدان

7

کدام واژه از نظر ساختمان با بقیّه متفاوت است؟

 )1نمکدان

0

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنوسید.

«روزی خسرو را در خیابان دیدم».

./1

6

زمان و نوع فعل جمله ی روبرو را مشخص کنید.

«جناب سر تیپ این را من از روی طبیعت کشیده ام».

./1

18

جمع مکسر واژه های خواسته شده را بنویسید.

 )1مَلِک:

 )9غیب دان

 )4گلدان

 )2خَلق:

./1

./1

قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) (2نمره)

11

دربیت زیر کدام واژه آرایۀ ایهام دارد ،دو معنی آن واژه بنویسید.
«گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید».

12

در عبارت «گندم نمای جو فروش مباش» چه آرایه ای وجود دارد؟

19

قافیه و ردیف را در بیت زیر معیّن کنید.
«گنج تو به بذل کم نیاید

./71
./1
./1

وز گنج کس این کرَم نیاید».
ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
1
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ردیف
14

– دبیرستان............... :
بارم

سؤاالت
آرایۀ مشترک دو عبارت مقابل را بنویسید .الف) « اثر غم و شادی پیش مردمان ،بر خود پیدا مکن».

./21

ب) « بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند».
شعر حفظی( 1نمره)

11

الف) گفتم دل رحیمت ،کی عزم صلح دارد

1

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

ب) باز این چه شورش است که در خلق عالم است

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

پ) نگارش(11نمره)

19

با توجه به شیوه « اگر نویسی» یک بند دربارۀ «درخت» بنویسید.

9

17

یک متن عینی در بارۀ « مدرسۀ خود» بنویسید.

9

10

متن زیر را با سنجه های «عینی یا ذهنی ،تأثیرگذاری ،خوشآغازی ،شیوه بیان و امالی واژگان» بررسی و تحلیل کنید.
« «حرف از خودکار می زدیم؛خود کار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛اما این همه ی ماجرا نبود .خود کار
آفتی شد و به جان مداد افتاد .با خودکار مرثیۀ مداد نوشته شد.مداد ،یار دیرینۀ ما بود.
م میان خودکار و مداد،تفاوت بسیار است مداد را نرمی بود،خودکار را درشتی .مداد با سپیدی کاغذ علفت می گرفت.

2

خودکار به پاکی کاغذ چیره گی می جوید.آن را شرم و حیا برازنده بود و این را پرده دری درخور است ،مداد سیاه
سیاهی و سپیدی رادر خود داشت.خود کار سیاه را جز سیاهی نیست .مداد اگر به خطا می رفت،امکان مهو خطا بود
خود کار اگر بلغزد،لغزش به پایش نوشته است.مداد خود نمایی نمی نمود.خودکار،خود نمایی می کند و می فریبد».
16

برداشت خود را از مَثَل «گر صبر کنی ،ز غوره حلوا سازی» بنویسید.

موفّق باشید.

2

جمع نمرات
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