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 به زیر آوری چرخ نیلوفری را درخت تو گر بار دانش بگیرد  

 
 
 
 
۳ 

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 
 الف( به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم. 

 ب ( آن یکی ممد   حیات است و این یکی مفرح ذات. 
 پ( من قال کردم و روزی که پیر زن نبود رفتم سر بقچه اش.  

 ت ( هم خطواتش متقارب به هم 
 ث( در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمی دید.  

 ج( در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود.

1 

 
۱ 

ی درست واژگان را پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید . الام  
هر شب دو مرد از کهتران و مهتر زاده گان را به دیوان او می بردند و جانشان را میگیرند.  (الف  
ت. گفت : از بحر غرامت جامه ات بیرون کنم گفت پوسیده است نقشی به جز تا ر و پود نیس ( ب  

2 

ت مشخص شده را بنویسید. در بیت زیر نقش کلما  ۱  
 به حشرم بده نامه در دست راست                  ز هولم در آن روز آزاد کن  

3 

ای انجام پذیرفته است؟   حذف شناسه به چه قرینه ۱  
کوشید. کبوتران اضطرابی میکردند و هر یک خود را می  

4 

 5 نوع  )را( در مصراع زیر چیست؟  مرا اوج عزت در اف الک توست  ۱

 نوع صفت های بیانی را بنویسید.  ۱
روشنگر                             شکسته :                       ستودنی :                  آهنین :  

6 

۵/
۰ 

 نوع حذف را در بیت زیر مشخص سازید. 
به یزدان، که بد تر ز اهریمن است                    کسی کز بدی دشمن میهن است  

7 

 
 
 
 
 
۵ 

 عنا و مفهوم عبارت های زیر را بنویسید. 
بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم تو در کلبه و خیمه خویش باز بمان بگذار. ( 1  
کار همیشه تهی است مگر آن که مهری باشد.  ( 2  
هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم.  ( 3  
مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.  ( 4  
و چون من بسته باشم، اگر چه ماللت به کمال رسیده باشد اهمال جانب من جایز نشمری.  ( 4  
ف آن نتوان به آسانی زدن  الم کار زور داری چون نداری عل ( 6  
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست   (۷  
از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد.  ( ۸  
پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم  (۹  
.ت سوی بونصردر بابی، تا داده آیدها گسیل کرده شود، تو باز آی که پیغامی اس چون نامه( ۱۰  

8 

 در عبارت زیر آرایه های ادبی به کاررفته را مشخص سازید. ۱
ها براند.  بسته دید، زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی الچون او را در بند ب  

9 

 در بیت زیر کدام آرایه ادبی وجود دارد؟   ۱
بخایید دندان به دندان کین               بیفشرد چون کوه پا بر زمین   

10 

۵/
۱ 

 در ابیات زیر نوع آرایه ادبی به کاررفته کدام است؟ 
ای حقیقیترین مجاز ای عشق! ای همه استعارهها با تو  (الف  
بو سه ای گر نربوده است ز یاقوت لبش دهن غنچه چرا تا به جگر سوخته است؟  (ب  
الطاف الوهیت و حکمت ربوبیت، به سر  مالکئکه فرو میگفت : ان ی اََعلُم ماال تَعلَمون  (پ  

11 



 هریک از آثار زیر از کیست؟  ۱
ن بهارستا ( پ             تاریخ بیهقی ( ب             دار شلوار های وصله (الف  

12 

 در بیت زیر جمله هسته و وابسته و حرف ربط وابسته ساز را مشخص کنید.   ۱
ی نه از تدبیر کار آید نه از را                   وگر توفیق او یک سو نهد پای  

13 

 
 
۱ 

 حفظ شعر: 
.........................................                       باز کشید از روش خویش پای   

گذشتن ز جان رسم مردانگی است                    .....................................   
..........................................          پنهان ز دیدهها و همه دیده ها از اوست   

 
دا / خود  مرتب کنید: « وطن / کنم / را / جان / ف  
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 نمره ورقه امتحان  نمره تجدید نظر 

 نمره به عدد :                                نام و نام خانوادگي مصحح: 

 نمره به حروف :                                      محل  امضاء

نام و نام خانوادگي مصحح:            نمره به عدد :                        

محل  امضاء        نمره به حروف :                                

 



 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 ياري، کمک الف(
 دهنده ياريمددکننده،  ب(
 بودن فرصت یکردن، در پ نین؛ قال کردن: کمیکم (پ
 جمع خطوه، گامها، قدمه( ت
 يینایتوان ب د،يد ( ث
 است. خودرو يسبزه و گلها يکه دارا ینیزار، زم سبزه( ج

2 
 مهتـرزادگانالف( 

 بهر غرامت ب(

3 
 [من را به حشر در دست راست بده ينامه] هیالمضاف حشر= متمم / ـم= 

 [کن باکیاز هول، من را در آن روز ب] ل هول= متمم/ ـم= مفعو

 شده است. حذف یفعل قبل ۀنيبه قر فعل می کوشید شناسه 4

 اضافه )بدل از کسرة اضافه( مرا اوج عزت: اوج عزتِ منرا: فک  5

6 

 نسبی:  نیهنآ
 لیاقت:  یستودن

 مفعولیشکسته : 
 : فاعلیروشنگر

 به قرينه معنوي 7

8 

 بمان یباق شيادامه دهم و تو در همان حالت سکون و تالش نکردن خو شيو سفر خو احتیبگذار آسوده و راحت، به س .1
 کار بدون عشق بیهوده است. .2
  شودیتو م یمقامواال یتواضع باعث بزرگ .3
 خود را به انجام رسانم. يسرور فيو وظا ميبرآ يرهبر ياز عهده کارها ديبا زین نم .4

 شود. یو دلت به آن خرسند نم یدان یدر حق مرا درست نم یسست یتا من بسته باشم هر چند که خسته شده باش .5

 .يگرد ابیو کام روزیپ یتوان ینم يو گرنه فقط زورمند یداشته باش ديرا با يدانش هر کار .6
و رستم السالم  هیعل طالبیابن اب یعل رخدایهمچون ش یو قهرمان مانيهمت و سست اراده خسته شده ام ودوستان باا یو ب مانيمن از دوستان کم ا .7

 آرزو دارم.
 .آمد ديها و شورها در جهان پدسبب عشق فتنه نیبه هم، ختیکه همانند شبنم بود درهم آم یانسان را با عشق یوجود خاک .8
 نشود. نییجز با عشق تع زیکه سرنوشتم ن دوارمیشده ام و ام دهيمن با عشق آفر .9

 را به تو بدهم غامیدارم تا پ يا نهیبونصر در زم يبرا غامییها فرستاده شد، تو برگرد که پ نگامی که نامهه .10

 : اغراقبراند هاي: استعاره از اشک / بر رخسار جويجو/  یهی: اضافه تشبدهيزه آب د /یهیبند بال: اضافه تشب 9

 فشرد نیرا بر زم شي: مانند کوه پایاز خشم / جانبخش هي: کنادنيی/ دندان به دندان خا بهی/ چون کوه: تش يدارياز پا هيفشردن: کنا نیپا بر زم  10

11 
 پارادوکس دارد« مجاز نيتریقیحق»الف(  

 حسن تعلیلب( 
 سر: مجاز از دل/  نیتضم«: أعلم ما ال تَعلمون یإنّ»پ(  

12 
 يزيرسول پروالف(  

 یهقیابوالفضل بب( 
 جامیپ(  

 = وگرحرف ربط وابسته ساز /  ينه از را ديکار آ ری=  نه از تدبهستهجمله  / يسو نهد پا کياو  قیگر توفجمله وابسته= و 13

 2فارسیدرس: نام 

 03/1401/     تاریخ امتحان:
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 در پی او کرد به تقلید جاي
 دفاع از وطن کیش فرزانگی است

 پنهانم آرزوستآن آشکار صنعت 
 کنم جان خود را فداي وطن

 امضاء:             مهشید خدامرادی : نویسندة پاسخنام و نام خانوادگی  


