
 

ه نام کردگار هفت افالک ب  

 صبح 8 ساعت شروع: 3فارسی  درس: سواالت آزمون
 هاکلیة رشتهرشته: 

 
 مدت امتحان :  90  دقیقه

 

 

          مرهن                                                                                     سوال                                                   ردیف                                                  

 نمره( 7 قلمرو زبانی)

 .بنویسید را شده شّخصم هايواژه از هریک معنی 1

                                .                  مرغ گرفتار قفس همچو من است مسلک -لفا

 .معجربرکش ز سر این سپید   -ب

 کرد.ها میسرماي دي بیداد سورت -ج

 رتبه.ترفیع شب عید نوروز بود و موقع  -د
 

1 

 .دیدرست را از داخل کمانک انتخاب کن يامال 2

 شما. يهاحرف دنیاز همه )مصر/ مسر( بودم در شن شیمن ب -الف

 انجام شد. ،میکردیتصور( م /مقدمات کار زودتر از آنچه که من و شما )تسور -ب

 پیرمرد از داخل )کاذیه/ کازیه( روي میز یک پاکت کهنه را برداشت. -ج

 .زنید خودتان را به ناخوشی و بگویید طبیب )غدقن/ قدغن( کردهب -د

1 

 .دیسیرا بنو کیو درست هر دیابیرا ب ییامال يهاغلط ریدر عبارات ز 3

 .دیآیم رونیب ریکه در تموذ سوزان کو يآب سرد چشمه -الف

 .میگشتیبرم نانیها به اصل خود، مذسال تابستان هر -ب

0.5 

 .بنویسید ار هریک درست شکل دارد؛ وجود امالیی نادرستی مورددو  زیر، هايکلمه گروه در 4

 کشیده.اخته و بیرونع -را و سیر شبانهسا  -فاتراق و توقّ   -رّع و زاريضت  -مسطور و پوشیده
0.5 

 مسند(. 2ممیز و  2) دیو مسند را مشخص کن زیمم ریدر عبارات ز 5

 .دمیخر سانیدستگاه ن کیچهار تن گوجه و  -الف

 دل و جان انسان پاک است. -ب

 .پندارندیمرا مجنون  یقیعاشق حق -ج

1 

 .بنویسید را شده مشخّص هاياژهو از یک هر دستوري نقش 6

 بارید.          می ضجّه. مرد نقال از صدایش لفا

 پا و سرپیش نظر               معرفت را وادي اي بی تب.  بعد از آن بنماید

5/. 

 است؟«  فعل + مسند + مفعول + نهاد» جز گزینة ... ها بههمة جملهالگوي ساخت  7

 وانند.خمحبتِ به غایت را عشق ب.                               .گرداند می پاک را جان و دل حقیقی، عشق. لفا

 ین معنی فرض راه آمد.اعشق از بهر د.                                         .           پندارندبرخی عاشق را دیوانه میج. 

25/. 

 مشخص« پایه سازحرف پیوند هم»یک  «توانستمیآقا! نم شدیاّما نم د؛یکه بروم، همه را گفت دیمن را هم گفت» در عبارت 8

 کنید.
25/. 

هاي زیر مشخص کنید.نوع وابستة وابسته را در نمونه 9  

 گرم تانسب آفتاب. ب                                                                          هکتار زمین ده .لفا
5/. 

 .کنید مشخّص را )پیرو( وابسته جملة و (پایه) هسته جملة زیر، جملة مرکّب در 10

 «اي بود که درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود.جامه»
5/. 

 را در مثال هاي زیر مشخص کنید.« ان»مفهوم  11

 کوهان: -ب       مان:                                   دیل -الف
5/. 
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 با ذکر نوع آن پیدا کنید.« نقش تبعی» دودر متن زیر  12

  « کند که ...دیوارهاي قطور و باروهاي دودخورده آن به زبان حال بازگو می رُم، پایتخت ایتالیا، شهري است قدیمی.»
5/. 

 مره(ن 5) قلمرو ادبی

 نماد چه چیزهایی هستند؟« گل»و « بلبل»زیر، بنویسید که با توجه به عبارت  13

موار سفر پرخطر را بر خود ه نیا مرغیس يتوانم در جستجویعشق، چگونه م نیم. با اگلگفت: من گرفتار عشق  بلبل»

 «کنم؟

 

5/. 

 د؟ناي دارخط کشیده شده است، چه آرایه های که زیر آنهایدر عبارت زیر، بخش 14

 «رورد.را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپ دایه ابر بهاريسترد و بگ فرش زمردینفراش باد صبا را گفته تا »
5/. 

 بیت زیر به کدام داستان تلمیح دارد؟ 15

 «طانشیاز طاووس و ش ساز یاست خال دلت خُلد / یآز خاقان بیهوا و از فر رنگین ز»
5/. 

 را بنویسید. آن در بیت زیر، یک ایهام بیابید و هر دو معنی 16

 «قرار من و تو يجا ا،یدر يروم سو یقرارم / من م یتابم و ب یب دوارمیچون رود ام»
5/. 

 وجه شبه تشبیه موجود در نمونة زیر را بنویسید. 17

 «خانه گرم و روشن بود همچون شرم. . ./ همگنان را خون گرمی بودقهوه» 
5/. 

 هاي زیر را بنویسید.مفهوم کنایه 18

 شکم را صابون زدن: -ب                                                سماق مکیدن:     -الف
5/. 

 .را بنویسید هر اثرنام پدیدآورندة  19

 :سندبادنامه -:                                      بمثل درخت در شب باران -لفا

 ویر:ک -د          تمهیدات:                                                        -ج

1 

20 

                                                   .                                                                        دیرا کامل کن ریز يها تیب

                                    ......      ....................................................                              رویدبه دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی -الف 

               ارانبا در زمانه باقی است آواز باد و ت                          .......     ..............................................................    -ب

1 

 نمره( 8) کریقلمرو ف

  بنویسید. امروزي روان نثر به را زیر موارد از هریک معنی 21

 0.5. مفّرح ذات دیآ یاست و چون بر م اتیرود ممّد ح یکه فرو م یهر نفس -الف

 0.75 ست؟یاز کجا در خانه خمار ن ی/ گفت: وال میآن جا شو يرا سرا یاست وال کیگفت: نزد -ب

 0.75 سخن گشت خوار نی/  که دوزخ مرا ز رایشهر يگفت کا نیچن اوشیس -ج

 0.5خبر یب یسر به سر / عذرها گفتند مشت گریبعد از آن مرغان د -د

 0.5 همتا یب يآن تا ز،یرخش آن طاق عز -هـ

 0.5. زدیبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی -و

 يا»گفت:  هدیشاعر را بوس ةکه جلو رفته جبه دهیچنان محظوظ گرد د،یکشیشعر و ادب م ةاز حضار که کبّاد یکی -ز

 1 «ياستاد قتاًیواهلل، حق

 0.5 بود، ناگهان منقلب شد. دهیاش فرا رس یو اجتماع یعلم اتیدر آن هنگام که بهار ح -ح

5 

 .دهید پاسخ مطلب درک به مربوط هايپرسش به          

 «می با سیاوش به گفتن نشاندجهاندار سودابه را پیش خواند / ه»با توجه به بیت  22

 چیست؟« با سیاوش به گفتن نشاند»ي معادل امروز -کیست؟                                ب« هاندارج»منظور از  -الف
5/. 
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 ها پاسخ دهید.با توجه به عبارات زیر  به پرسش 23

 . . چاه غدر ژرف چاه پهناور/ .در تگ تاریکشهر/ . . . کوه کوهان، مرد مردستان/ رستم دستان/ آري اکنون شیر ایران»

یچ/ هستی بگوید اندیشید/ که نبایدردان/ . . . طعمة دام و دهان خوان هشتم بود/ و میمردان/ چاه پستان، چاه بیناجوان

 «شرمانه و پست است این تزویر.بس که بی

 0.5 . منظور از خوان هشتم چیست؟لفا

 0.5 یشید که باید سکوت کند؟اندب. به نظر شاعر چرا رستم می

1 

 ./5 داند؟نویسنده چه چیزي را سبب ادامه زندگی می« .ابییم عشقیو ممات ب شناسیاز عشق م اتیح»در عبارت  24

 منطق الطیر هستند؟« هفت وادي»کننده کدام وادي از ابیات زیر بیان 25

 «مال اینجا بایدت انداختن / ملک اینجا بایدت درباختن» -الف

 «اي استمچو یخ افسردهاي است / هفت دوزخ ههشت جنت نیز اینجا مرده» -ب

0.5 

 در بیت زیر، معنی قسمت مشخص شده را بنویسید؟ 26

 روزش دیر شدروزي است، هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد                      هرکه بی
 

5/. 

 موفق باشید.
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 نمره( 7) قلمرو زبانی

 1  رتبه گرفتن. ارتقایافتن، -، حدت و شدت.           دتندی و تیزی -سرپوش، روسری.          ج  -ب         روش، طریق.  -لفا 1

 1 قدغن. -ازیه.               دک -صور.              جت -.         بمصر -الف 2

 0.5 زینان.م -تموز.          ب -الف 3

 0.5 اخته و بیرون کشیده: آخته و بیرون کشیده.ع -2     : مستور و پوشیده.       مسطور و پوشیده -1 4

 1 سند: مجنون.م -سند: پاک.            جم -ممیز: تن / ممیز: دستگاه.            ب -الف 5

 ./5 هالیضجه: نهاد                      ب.  ت: مضاف -الف 6

/25 عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.د.  7

. 

/25 اما 8

. 

سبتا: قید صفت.ن -هکتار: ممیز.                    ب -الف 9  5/. 

  ای بود.جمله هسته )پایه(: جامه 10

 درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته بود.: )پیرو( وابسته جملۀ
5/. 

 ./5 شباهت. پسوند کوهان: -ب                 پسوند مکان. دیلمان: -الف 11

 ./5  خورده: معطوف.باروهای دود -2تالیا: بدل.                         پایتخت ای -1 12

 مره(ن 5) قلمرو ادبی

 ./5 های ناپایدار.معشوق های زودگذر وزیبایی بلبل: نماد عاشقان مجازی.            گل: نماد 13

 ./5 : تشبیه )اضافه تشبیهی(یهارابر ب هیدا                   : استعاره                                                  نیفرش زمرد 14

 ./5 تلمیح به داستان حضرت آدم )ع( و ورود ابلیس به بهشت با همکاری طاووس )مفاهیم مشابه پذیرفته است(. 15

 ./5 .رار مالقاتق -2آرامش.       -1قرار:  16

 ./5 گرم و روشن 17

 ./5 به خود دادن، دل خوش کردن هوعد کم را صابون زدن:ش -ب           هوده کشیدن.انتظار بیسماق مکیدن:  -الف 18

 ظهیری سمرقندی :سندبادنامه -ب            محمدرضا شفیعی کدکنی.: مثل درخت در شب باران -لفا 19

 عی شریعتی کویر: -د                                               عین القضات همدانیتمهیدات:  -ج
1 

 1 ین نغمه محبت بعد از من و تو ماند.و -ب                 من این زیبا زمین را آزمودم، میهن ای میهن. -الف 20

 نمره( 8) قلمرو فکری

  بنویسید. امروزی روان نثر به را زیر موارد از هریک معنی 21

 0.5. بخش جان ماستیشاد ،دیآیم رونیه بک یاست و هنگام یدهنده زندگیاریرود یکه فروم یهر نفس -الف

در  ستاندار اکنونا. مست پاسخ داد: از کجا معلوم که خود میرویاست به آنجا م کی)محتسب( گفت: خانه استاندار نزد -ب

 0.75 نباشد؟ خانهیم

اتّهامات،  نیا نِدیتر است )با شنمن ساده یبرا تهمت نیا دنِیپادشاه، تحمّل آتش از شن یگفت که ا نیچن اوشیس -ج

 0.75 .گناه، آسان است(یمِن ب یعبور از آتش برا

 0.5 آوردند. ییهاخبر بودند، بهانهینادان و ب یکه گروه گریپرندگان د ۀپس از آن هم -د

5 
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 0.5 .مانند یب یهمتا یآن ب ،یگرام یکتایرخش آن  -هـ

 0.5 ترسیدند. و از رومیان می )امید داشتند( کردندزمانی، مردم دنیا به مردم روم توجه می -و

وسید و گفت: یکی از حاضران که در شعر و ادبیات ادعا داشت، آنچنان لذت برد که پیش رفت و پیشانی شاعر را ب -ز

 1«. آفرین، واقعا استاد هستی»

 0.5اش رسیده بود، ناگهان دگرگون شد. در آن زمان که فصل شکوفایی زندگی علمی و اجتماعی -ح

 .دهید پاسخ مطلب درک به مربوط هایپرسش به          

 ./5 رو کردن.ودررو کردن، روبهر -ب                                گشتاسپ. -الف 22

                0.5گرفتاری رستم در چاه . لفا 23

 0.5شرمانه بودن تزویر شغاد به دلیل پست و بی ب.
1 

 ./5 عشق 24

 0.5 استغنا -ب                                طلب.        -الف 25

 عمرش تباه شد. 26
 

5/. 

 موفق باشید.
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