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 نمره(7الف قلمرو زبانی)

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

 سی دینار فرستاد در حال( ب یلهالف(  داده تنش بر تن ساحل 

 حیدری را دست مایه شادی کودکانه شان کردی صولتزد                     د( رندانهج(معلم درنماند. گریزی 
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 کنید. جدول زیر را کامل 2
 مترادف مفرد واژه

    اشجار
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 واژه  نادرست امالیی وجود دارد.درست آن ها را بنویسیدسه در متن زیر  3

ورت داد. فک زیرین را پیمود و در آخوره ماند؛ پس باال رفت، چشم را سد آمد لب را به اشاره ودست معلم از وغب حیوان روان شد؛ فر

 ارب به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت.قنشاند؛ دو گوش را باال برد؛از یال و 
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 ازمیان گروه کلمات زیر واژه های نادرست را بیابید و درست آنها را بنویسید. 4

 رامهدلّاک و غیّم،دیواره ااندوه و طرب، ، حرّای شیر ،  عذاب غرض و دین ،   
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 در مصراع زیر توضیح دهید "نیست "درباره معنا و کاربرد واژه 5

 هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست
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 ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است؟ 6

 گندم نما     فرمانروا                      شیرین سخنی               وام دار     
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 جدول زیر را کامل نمایید 7

 مضارع اخباری ماضی نقلی فعل

    خواهند دید
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 5/0 گلزار     جاودان   کدام یک از کلمات زیر دوتلفظی است؟     خوبرویان      بارگاه  

 حرف پیوند است ؟ "و  "در کدام یک از جمالت زیر   8

 .وارد کالس شد و به میرزا عباس عتاب کردآواز خسرو را شنید. الف(

 .ب(با همان آهنگ گیرا و اشارت های چشم و ابروشروع به خواندن کرد
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 نفش هر یک از اجزای مشخص شده در عبارت زیر را بنویسید 9

 حقیقت سیراب شده است. آبرا داشته باشد، از  خصلتتمام علم را دریافته ای، هرکس این 
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 75/0 خواست خداوند غیب دان         گروه اسمی هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید.  این  در  11

  گروه اسمی                            برای نمودار زیر یک گروه اسمی مناسب بنویسید. 11

  

 

 وابسته    هسته     وابسته                                                                                                           

  

 صفت اشاره    اسم     صفت بیانی                          
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 نمره(5قلمرو ادبی) 15

 وکنید.   هرکه روی از معاملت خلق بتافت، دنیا و آخرت در معاملت با حق بیافتپیدا سجع در عبارت زیر آرایه 
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 دربیت زیر کدام واژه ایهام دارد؟ 11

 گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد    گفتا اگر بدانی هم اوت رهبرآید
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 دو آرایه در شعر زیر پیدا کنید 11

 / ای روح لیله القدر / حتی مطلع الفجرای روشن خدا / در شب های پیوسته تاریخ 
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 عبارت مشخص شده  کنایه از چیست؟ 15

 صورتک به رو نداشتمعلم دور نود. 
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 یک تشبیه در ابیات زیر پیدا کنید و مشبه و مشبه به را مشخص نمایید 11

 گشت یکی چشمه زسنگی جدا    غلغله زن چهره نما تیزپا

 صدف     گاه چوتیری که رود بر هدفگه به دهان برزده کف چو 
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 نمره(5شعر حفظی) 17

 ابیات زیر را کامل کنید

 بی خویشتنم کردی .............................        وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها         

 از یاد برفت آن ها  با یاد تو افتادم                  ..........گه نعره زدی بلبل .....................

 ب(واژه های زیر را در جاهای مناسب قراردهید.

    ماتم     عالم     محرم            اعظم         مالل   

 بی نفخ صور خاسته تا عرش .........است    باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

 است .........کاشوب در تمامی ذرات.     گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب    

 ین رستخیز عظیم که نامش..............است ا      گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست 

 سرهای قدسیان، همه، بر زانوی غم است     نیست   .......در بارگاه قدس که جای 
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1 
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 نمره(1)قلمرو فکری

 می شود؟ در دو بیت زیر چه مفهوم مشترکی دیده 

 گفت: درین معرکه یکتا منم    تاج سر گلبن و صحرا منم

 دربن این پرده نیلوفری   کیست کند با چو منی همسری
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 صبوری و رازداری  هر یک متعلق به کدام یک از ابیات زیر است؟به مفاهیم  توصیه   11

 دارد؟         گفتا مگوی با کس تا وقت آن سرآیدگفتم دل رحیمت کی عزم صلح 

 گفتم زمان عشرت دیدی که چون زسرآمد   گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید
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 با توجه به شعر زیر شاعر چه چیزی را از فتح خیبر مهمتر می داند؟ 50

 دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است / مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو 
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 با توجه به شعر زیر شاعر خود را از در چه کاری ناتوان می بیند؟  51

 م نمی تواند داشت.تو، آن بلندترین هرمی که فرعون تخیّل می تواند ساخت / من، کوچک ترین مور  / که بلندای تو را در چش
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 چیست؟ "، چوپان گرگ طبع "رمه"دربیت زیرف مقصود شاعر از  55

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع   این گرگی شبان شما نیز بگذرد
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 با بیت زیر توضیح دهید. "یومٌ لکَ و یومٌ علیکَالدّهرُ یومانِ  "درباره ارتباط معنایی  51

 ی بسی کاروان گذشت         ناچار کاروان شما نیز بگذردزین کاروانسرا        

1 

 معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید. 51

 .دست تنگ بود و وسعتی نداشت تا حال مرا مرمتی کند

 .خلف صدق نیاکان هنرور خود بود
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 1 چرا معلم در مقابل خواسته شاگردان مقاومت می کرد؟ "زنگ نقاشی "با توجه به درس  55

 در عبارت زیر، چه چیزی شرط به دست آوردن دنیا و آخرت ابیان شده است؟ 51

 هرکه روی از معاملت خلق بتافت، دنیا و آخرت در معاملت حق بیافت.
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 در جمله زیر  نویسنده بر کدام ویژگی های اخالقی اشاره می کند؟ 57

 "اثر غم و شادی پیش مردمان برخود پیدا مکن "
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 ابیات زیر جزو کدام یک از انواع ادبی به شمار می رود؟ 51

 گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

 گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت   گفتا تو بندگی کن کاو،بنده پرور آید
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 ادب تعلیمی  و کدام  زندگی نامه است؟ کدام یک از عبارات زیر در حوزه  51

 تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خالف نموده مباش.الف( 

کیفی بزرگ به دست داشت و  با در راه. او هاماناز آن به بعد که همسایه او شدیم، پیرمرد را زیاد می دیدم؛ گاهی هر روز؛ در خانه ب( 

 به خرید می رفت. سالم و علیکی می کردیم و احوال می پرسیدیم.
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 08  موفق باشید / مفیدی                         
 


