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  )  نمره 7( زباني قلمرو   

  : بخش لغت
   ) 25/0هر مورد .  (  معني واژه هاي مشخص شده را بنويسيد 

   شده فايقعصاره ي تاكي به قدرت او شهد   1
  آوندچون گشت زمين زجور گردون              سرد و سيه و خموش و   2
   كه ديد ترياقيهمچوني زهري و   3
  اب  ي بي عشق ميتمماحيات از عشق مي شناس و   4
   زديم سرپريدر اين شهر يك   5
   سرد اين عقل بي درد و بي دل پژمرد سمومآن باغ پر از گل هاي رنگين و معطر شعر و خيال و ابهام و احساس در   6

5/1  

  : بخش امال  
   )25/0هر مورد . (  امالي درست كلمات نادرست را بنويسيد 

  ار ديگرش به تضرع و زاري بخواند بازش بخواند باز اعراظ كند ب  7
        ما را فراقتي است كه جمشيد جم نداشت    با آنكه جيب و جام من از مال و مي تهي است      8
          بخروش چو شرزه شير ارقند ي چو اژدهاي گرزه        بگر ا  9
  در شهر سير جان اطراق مي كرديم   10
  .  در بستر خويش به خواب رفتم » اسرا « نشعه خوب و پاك آن بر روي بام خانه خسته از   11
  .  عشق هر كسي را به خود راه ندهد و به همه جايي معوا نكند و به هر ديده ننمايد   12

5/1  

  .در مصرع زير را تعيين كنيد » را « نوع ) الف 
  چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان 

5/0  13  

  . ه هم را وصل كنيد كلمات مربوط ب) ب 
  تقصير ) الف داراي نشان پيامبري            -1
  قسيم ) ب .      كوتاهي در عبادت كنيد -2

  سيم و)  پ                                        

5/0  

  . موارد حذف و نوع آن را در بيت زير مشخص كنيد   14
  بنماييد كه هر كس نكند مثل من است                 فكري اي هم وطنان در ره آزادي خويش 

5/0  

  . با توجه به متن معناي واژه هاي مشخص شده را بنويسيد   15
   مي كند غرامت   حسن بر خوبان        يار در خوبي قيامت مي كند            ) الف 
  رم   كه دراز است ره مقصد و من نو سف         بدرقه راه كن اي طاير قدس      همتم) ب 

5/0  
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  عبارت زير يادآور كدام ضرب المثل است ؟   23

  .  حكومت سرهنگ ها پناه ببردغاشيه ياز بيم عقرب جراره دموكراسي قرن بيستم ناچار شد به مار 
5/0  

  . نام آرايه هاي مشخص شده را بيان كنيد   24
   كمال است و يكي جمالبدان كه از جمله نام هاي حسن يكي ) الف 
   .  رخت ديگري ننهدجا باشد ، جز او  ، هر عشق آتش است) ب 
  بكوش كه روزي پدر شوي،            هان اي پسر اديب عشقدر مكتب حقايق بيش ) پ 

1  

    )  نمره 8( قلمرو فكري   

  .  بيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد معني و مفهوم ا
   عرفناك حق معرفتك جمالش  ، به تحير منسوب كه ماي واصفان حليه ) الف 

  

  

75/0  

  . سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق بر همه ي عقل ها افزون آيد ) ب 
  

75/0  

  .  و چنان كه گويند هم بر انگاره ي عشق آبادش ساخته اند ) پ 
  

5/0  

  با شير سپهر بسته پيمان                   با اختر سعد كرده پيوند ) ت 
  

75/0  

   »!گر حرف كم و بسيار نيست، اي بيهوده « :       گفت        »زان چنين بي خود شدي،  مي بسيار خوردي :گفت) ث 
  

75/0  

25  

  مرزبان را مشتري جز گوش نيست )ج 
  

5/0  

  :در بيت زير   26
   ؟به كدام صفات خداوند اشاره شده است )   الف 

  .  تلميح موجود در بيت را بيان كنيد ) ب 
  همه غيبي تو بداني            همه عيبي تو بپوشي 

  هم بيشي تو بكاهي            هم كمي تو فزايي 

1  
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27  

    ؟مفهوم كدام بيت با بيت زير نزديكتر است 
   آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت   هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت                  

      چون سيم نداريم ز كس بيم نداريم   نداريم          ماخيل گدايان كه زر و سيم ) الف 
  جز غم به جهان هيچ ندارم ليكن                    گر هيچ ندارم غم هيچ ندارم ) ب 
   عزت نفس است بس است هدر قناعت كه تو را دسترس است                    گر هم) پ 
     نعمت روي زمين پر نكند ديده ي تنگ       روده ي تنگ به يك نان جوين پر گردد     ) ت 

5/0  

28  

  .  مفهوم مشترك سروده هاي زير را بنويسيد 
  ) بهار (                                  شو منفجر اي دل زمانه                               وان آتش خود نهفته مپسند ) الف 
   برون شد از پرده راز تو پرده پوشي چرا ؟    دال خموشي چرا ؟ چو خم نجوشي چرا ؟      ) ب 

)عارف قزويني (   

  مصرع زير به كدام پديده ي اجتماعي زمان شاعر اشاره دارد ؟ ) پ 
»ديناري بده پنهان و خود را وارهان « : گفت  

  
5/0  

  
  
25/0  

29  

  .  مفهوم بيت هاي زير را بنويسيد 
       هر كه بي روزيست روزش دير شد هر كه جز ماهي ز آبش سير شد            ) الف 

  

  

  با خاك عجين آمد و از تاك عيان شد         خون دل شاهان كه مي اش نام نهادند ) ب 
  
  

1  

30  
  در بيت هاي زير چيست ؟ » سوخته جان « و » دماوند « مقصود شاعر از 

   دماونداي ديو سپيد پاي در بند                اي گنبد گيتي اي ) الف 
   شنو يكي پند         سوخته جان        زين  پنهان مكن آتش درون را         ) ب

5/0  

  25/0  .مي گويند............................. به غزل هايي كه محتواي آن ها بيشتر مسائل سياسي و اجتماعي است   31
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