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 نمره( 7) قلمرو زبانی

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. -1

 زخم درایبپوشند هنگام ( ب                                 دویدرخصت  بر مصطفی بهرالف( 

 بازکشید. جالصیاد پیش آمد و د(                                      عدل خود بر همگان گسترده. خوانج( 

 

 

1 

 

 
 
 

 

 

 هر یک از توضیحات زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید.معادل درست   -2

 کارگی، تنبلی                           )مهملی ، محملی(بیالف( 

 ( مرحم-مرهم) هر دارویی که بر زخم گذارند.             ب( 

 

 

5/0 

 

 

 
  

 امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. -3

 « تعذیه( و مرثیه بود همراه داشت.-جودی و هرچه از کتب )تعزیه زادالمعاد و کتاب دعا و کتاب» 

 

25/0 

 
 زیر دو غلط امالیی وجود دارد آن ها را بیابید.های در عبارت  -4 

 مات و مبهوت عینک کزا بود.الف( 

 در ناحیت کشمیر متسیدی خوش و مرغزاری نزه بود. ب( 

 

 

5/0 

 امالیی دیده می شود آنها را یافته و درستشان را بنویسید.در گروه واژگان زیر سه نادرست  -5 

 

 قزو و جنگ-منزه و پاک-الهاح و پافشاری-طوع و رغبت-اعضاض و بزرگداشت-موسم حج

 

 

75/0 

 عالمه دهخدا روزنامه صور اسرافیل را منتشر میکرد. الف( را مشخص کنید.       ها نوع وابسته  -6 

 صدهزاران گل شکفت.  ب(                                                  

5/0 

 



 

 بیت زیر چند جمله دارد؟ -7  

 فرض است فرمان بردن از حکم جلودار                                 گر تیغ بارد گو ببارد نیست دشوار

25/0 

 شده را بنویسید. های بیانی مشخصدر عبارت زیر نوع صفت -8 

 آن جا حاضر بود.  ماهرپر گشودن هنر است     ب( تیرانداز  شکستهالف( با بال        

5/0 

 

در عبارت من بدبخت هم بلند شدم عینک همانطور به چشمم بود و کالس هم غرق خنده بود پریدم و از کالس  -9 

 بیرون جستم.

 الف( در عبارت باال یک ترکیب وصفی بیابید.

 ب( در جمله آخر زمان فعل را مشخص کنید.

 

 5/0 

 نقش های تبعی را بیابید و نوع آن ها را بنویسید. -10 

 الف( پادشاه سلجوقی روم، عالءالدین کیقباد، از مقامات او آگاه شد.

 ب( وی مجالس درس و وعظ را ادامه داد.

 5/0 

 های چهارگانه شده است؟در گذر زمان مشمول کدام یک از وضعیت« دستور»ی واژه11 

25/0 

 

 
 زیر نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. در جمله -12 

 جنگ شیر و پلنگ سهمگینبود                            رنگفلک باخت از سهم آن جنگ        

5/0 

 جدول زیر را کامل کنید. -13 

 صفت مفعولی صفت لیاقت صفت فاعلی بن مضارع فعل

     خواند
 

1 

 نمره( 8قلمرو فکری ) 

 موارد زیر را به نثر روان برگردانید -14

 کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت.الف( 

 بخایید دندان به دندان کینب( 

 ج( روح را خاک نتواند که خاک مبدل به غبارش سازد. 

 چنان آن دو ماهر در آداب ضرب                             ز هم رد نمودند هفتاد حرب( د

 ام که قربت را خطر بسیار است.من نهایت بعد را اختیار کرده( ه

 گشادی دو لبچنان بُد که ضحاک را روز و شب               به نام فریدون ( و

 

 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

75/0 

75/0 



 

 

 

 چیست؟عبارت زیر  منظور از -15

 .آید در رویای یک ناتوانپاسخ می ات کجاست؟ممکن از ناممکن پرسید خانه

 

 

 5/0 

 

 

 

 در بند زیر چه کسانی است؟ چراغدانمنظور شاعر از  -16

 را هم که همیشه صبورانه در سایه می ایستد از یاد مبر. چراغداناز شعله به خاطر روشنایی اش سپاسگزاری کن اما 

 

5/0 

 

 

 

 

 بیت زیر بیانگر چه دیدگاهی است؟ -17

 ی انسانت این گمان باشدکدام دانه فرو رفت در زمین که نرست                                      چرا به دانه

 

5/0 

 

 ی لوازم ریاست بیرون باید آمد. مرا نیز از عهده»ی روبرو چیست؟ منظور از جمله -18 

 

 5/0 

 

 دریافت خود را از بیت زیر بنویسید. 19 

 گر من نظری به سنگ بر بگمارم                             از سنگ دلی سوخته بیرون آرم

 

 5/0 

 

 

 دیدگاهی است؟این بخش از سروده گوته، بیانگر چه  -20 

 «و تو شکر خدا کن به هنگام رنج/ و شکر او کن، به وقت رستن از رنج » 

 

 5/0 

 کند؟ای تاکید میشاعر در بیت زیر بر چه نکته -21 

 رفت پیش اندرون مرد گرد                                  جهانی بر او انجمن شد نه خردهمی

 

 

 5/0 

 صفات خداوند اشاره می کند؟عبارت زیر به کدام  -22 

 «شرق از آن خداست/ غرب از آن خداست/ و سرزمین های شمال و جنوب نیز/ آسوده در دستان خداست. » 

 

 5/0 

 نمره( 5) قلمرو ادبی  

 در بیت زیر مشبّه و مشبّه به را بیابید. -23

 شقایق بر یکی پای ایستاده                    چو بر شاخ زمرد جام باده 

 آرایه های بیت زیر را بیابید )دو مورد(– 24

 سرنشتر عشق بر رگ روح زدند                         یک قطره فروچکید و نامش دل شد

  

 

 

 

 5/0 

 

 

 5/0 



 

 
 

 

 
 

 

 در کدام مفهوم نمادین به کار رفته است؟ « درفش کاویان»در بیت زیر  -25

 «تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس            به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی » 

 

 

5/0 

 

 

 

 واژه انتخاب شده در بیت زیر مجاز از چیست؟ -26

 بپوشند هنگام زخم درای                کاهنگران پشت پای            چرم از آن 

 

 5/0 

 

 

 

 

 شود؟ )حسن تعلیل، پارادوکس(در بیت زیر کدام آرایه دیده می -27

 کنند.کنند                            چنین نغمه عشق سر میپا و سر میبه رقصی که بی

 

5/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.  -28

 انجمن گشت بازارگاهبر او الف( 

 رنگ باختنب( 

 بور شدنپ( 

 ت( علم بر دوش گرفتن 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان آثار زیر را بنویسید. -29

 الف( ماه نو و مرغان آواره

 ب( شلوارهای وصله دار

 ابیات زیر را کامل کنید. -30

 الف( صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد                 

 و آدینه داردب(...................................................................................                 عشق اما کی خبر از شنبه 

 

 

 5/0 

 

 

 1 

 «موفق و سربلند باشید»

 موسوی
20

 نمره



یاضیو ر دهی،ارک اینرگس ،اقاق ازدهمی یپاسخنامه فارس

کی سوال

اجازه  الف  

ضربه پتک  ب

سفره  ج

دام  د  

دو سوال  

یمهمل  الف

مرهم  ب  

سوم سوال  

هیتعز   

چهارم سوال  

کذا  الف  

دیمتص  ب  



پنجم سوال

،غزو اعزاز،الحاح  

ششم سوال  

:شاخصعالمه

یهزاران :صفت شمارش صد

هفتم سوال  

جمله پنج   

هشتم سوال

ی:صفت مفعول شکسته  

ساده یانی:صفت ب ماهر   

نهم سوال

: من بدبختیوصف بیترک

:غرق خنده چشممیاضاف بیترک  

دهم سوال  

بدل  الف  



معطوف  ب  

ازدهمی سوال

معنا داده است رییدستور تغ واژه   

دوازدهم سوال

:مفعولرنگ  

:مسند نیسهمگ  

زدهمیس سوال

خوانده ی،خوانا،خواندن خوان،خواننده

چهارده سوال  

در جزوه جواب   

پانزدهم سوال  

دیکن یتوانا به ناممکن فکر نم انسان

شانزدهم سوال  

هستند ریساز خ نهیکه زم یکسان



هفدهم سوال

امتیو ق معاد   

هجدهم سوال  

شیها تیو مسئول سییر فیوظا

نوزدهم سوال

خداوند شرط عشق است تیو عنا نظر   

ستمیب سوال  

در همه حال یگزار شکر  

کمیو  ستیب سوال  

همه مردم با کاوه یهمراه   

و دوم ستیب سوال  

و قادر بودن خداوند مالک  

و سوم ستیب سوال  

اون مشبه مصراع

دوم مشبه به مصراع  



و چهارم ستیب سوال  

ه،تناسبیه،کنای،تشب استعاره   

پنجو ستیب سوال

یروزیپ نماد   

و شش ستیسوال ب  

یاز کمر بند چرم مجاز   

و هفت ستیب سوال  

 پارادوکس

و هشت ستیب سوال  

و اتحاد یهمراه:الف  

دنی:ترسب

ی:شرمندگپ  

ی: رهبرت   

و نه ستیب سوال  

تاکور ندراناتیراب:الف  



یزی: رسول پروب  

یس سوال

در کتاب جواب   

دیباش موفق

یموسو  




