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 دقیقه 77زمان:                                         آمار کالسی:

 نمره(22/0) ................بررسی متن از نظر روحیات و نوع نگرش به جهان، مربوط به کدام قلمرو است؟. 3

 است: « سبک شخصی»کدام گزینه معرف اصطالح .4

 شیوه هر شاعر در افرینش اثر        نمره( 52/0)شیوه خاص یک اثر یا اثار ادبی    

 نمره(1درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید). 2

 .شودای که به تاریخ تمدّن بشری متعلّق باشد، ادبیات شمرده میهرنوشته الف(

 است زبان آوایی واحد ترین کوچکواج ب( 

 سخن بلیغ سه ویژگی دارد: بدیع، معانی و  تهی از عیوب.ج( 

 .است ساده سجع های کارگیری به ،موزون نثر اصلی ویژگی د(

 

 نمره(1گزینه های مرتبط را به هم وصل کنید). 3

 ب الف

  تام جناس .آنهاست یدو هر ای وزن و یانیپا یواجها ای واج در واژه دو یکسانی

 واج آرایی  می کند تعیین را ها وزن طبقه بندی و شعر وزن قواعد که علمی

 سجع گویندمیمتفاوت  با معنی همسان و جنس هم ۀکلم دو به

 عروض تکرار صامت یا مصوت در یک عبارت است. 

 نمره(52/0)دارد؟ ذوقافیتینو کدام بیت،  قافیه درونیمشخص کنید کدام بیت، . 7

 وَرد و باغ از است شتر خو باشد تو کز دردی و داغ  درد و داغ بر من صبر یاران دمیدارن طُرفه

 رود می جانم که دیدم خویشتن، چشم به خود نم  سخن نوعی هر گویند بدن، از جان رفتن در

 یدار یم گذران جهان ز توقّع چه    حافظ مالمت، به سالمت روز مگذران
 

 نمره(2/0جناس ناقص( وجود ندارد؟ ) -ترصیع -واج ارایی -اشتقاق -کدامیک از آرایه های)تکرار ،زیر شعر درمشخص کنید  .8

 نگفت یشعر خود، عمر در او که ناظم، بسا یو  اختنس ینظم خود، عمر در او که شاعر، بسا یا
 

 نمره(1مشخص کنید)با نشان دادن الگوی اشتراک قافیه ها قاعده قافیه را . 9

 دسَت خطّ ز ا تر خوش عارضش خط   پرَست حق و دل صاحب و  نکونام

 را ما ای داده تو بیابان و کوه به سر که   را رعنا غزال آن بگو لطف به صبا

 نمره(52/0)ی هریک از واژه های زیر یک واژه هموزن بنویسیدبرا. 10

 (           )   التماس   (              )   درود (                  )مهر

 نمره(52/0)را مشخص کنید« آیینه»واژهمصوتهای . 11

 نمره( 2/0) سِفت -آفت -فترَ  -سخت  -بافت  -هشت -درخت -نفت  :خط بکشید هفیاقهمهای به دور واژه. 15 

 :پدید آمده است عبارتدر این ................آرایهزن و متوازی ابا توجه به تقابل سجهای متو. 31

 نمره( 52/0) .«بود گاه و تخت نهایت در بود، چاه و بند بدایت، در»

 

1. کامل کنید)2نمره( 

الف( ، هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد،................ نامیده می شود. 

ب( ................کالمی زیباست، خیال انگیز، عاطفی و تأثیرگذار. 

پ( ................به معنی چیره زبانی و شیواسخنی است. 

ت( نام دیگر فارسی دری، ................ است. 

ج( ................دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملیّ بود. 

چ( کتاب»................ «حدود سال 643 قمری، به دست عدّه ای از دانشوران خراسان، نوشته شد. 

ح( ...............، ادراکی است که از احساسِ نظم حاصل می شود 

د( هجا، یا ................ مقدار آوایی است که دهان با یک بار باز شدن آن را ادا می کند. 

2. نام دیگر سبک خراسانی چیست ؟.............................. )0/22نمره( 



  نمره(52/0)«بس و است نیا کمال کن، دایپ شیخو در ار شیخو/بس و است نیا کمال کن، دایهو را خود گوهر»:با توجه به بیت جدول را کامل کنید. 14

 قاعده قافیه ردیف قا فیه های واژه

   

 نمره(1)زه بخوانید و به خط عروض بنویسیدواژه زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر با هم . 12

 بدون حذف همزه با حذف همزه واژه

   دل انگیز 

 نمره(52/0)کنید را به هم وصل مصراع های هم وزن. 16

 ب الف

 ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود اندازیم ساغر در می و برافشانیم گل تا بیا

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کردند جام کاندر باده نخستین

 ها؟ ساحل سبکباران ما حال دانند کجا نفس شیرین بلبل ای بنال؛ بهارآمد بوی

  رفت دست از عقل چو ،کردن توان شکیبایی کی

             یسالم نه یکالم ،نهیگذشت گانهیب چه وه نمره(52/0)کنیداصالح تقطیع را ایرادهای . 15

 تی شذ گذ نه گا بی چ وه

 می ال س ن می ال ک هن

u u - - u u - - 
 (نمره2)قلمرو فکری و رنگ و بوی هریک از ابیات زیر را مشخص کنید. 18

 ................ :نکنیم گل را میشوید/ آب پرَ ای ه سیر  دور، بیشۀ در که یا  آب/ میخورد کفتری انگار، فرودست در /نکنیم؛ گل ار آب الف(

 ................ :کرانه آمد حرام ما دین به    گفت خوش چه را خود بچۀ نهنگیب( 

 ................ :شدم پاینده دولت من، و آمد عشق دولت   شدم خنده بُدم گریه شدم، زنده بُدم مردهج( 

 ................ :هنگام بدین جهان، این خوشا ای     پدرام شد باغ و بخندید گل د(

 (نمره2ابیات زیر نمونه های خواسته شده را مشخص کنید) و ادبی در باره قلمرو زبانی. 19

 بود تابان چراغ لبَ ال دندان، نبود    بود دندان چه هر ریخت فرو و بسود مرا

 بود کیوان نحس که همانا !بود نحس چه    بریخت و بسود همه، زان کنون نماند یکی

 بود یزدان قضای  بگویم: منَت بود؟ چه    دراز روزگار نه و بود کیوان نحس نه

 بود میدان فراخ را طرب و نشاط دلم    بود؟ چه غم که، ندانستمی و شاد همیشه

 ................ :نمونه جابجایی ضمیرب(    ................ :واژه کهننمونه کاربرد  الف(

 ................ :نشانه حرف اضافه« را»نمونه کاربرد  د(   ................ :نمونه کاربرد واژه غیر فارسیج( 

 ................ :واج آراییآرایه  نمونهر(     ................ :تشبیه آرایهذ( نمونه 

 ................ :نمونه آرایه تضاد س(    ................ :رز( نمونه آرایه تکرا

 (نمره2نمونه های خواسته شده را مشخص کنید) ،زیر نثردر باره . 20

 یاله. شیدرو عاشق و بود توانگر معشوق که شدبا شیب نیا از درد کدام یاله  ،یسبحان کمال در ،یرحمان جالل در یاله .جهاز را ما تو مهر جواز، را ما تو نام !یاله

 به من. میندار طاقت یبسوز اگر و میندار بضاعت یبسنج اگر و میندار حجت یپرس اگر یاله. میشو استوار نید در که ده یقیتوف و میشو زاریب ایدن از که ده یقیتحق

 (یانصار عبداهلل هخواج). سازم بهشت هزار آن از پردازم، باتو ینفس ننازم،اگر قصور و حور

 ................ :کوتاهی و بلندی جمالتب(     ................ :کهن فعل به شکلنمونه کاربرد  الف(

 ................ :نشانه حرف اضافه« را»د( نمونه کاربرد     ................ :ج( نمونه کاربرد واژه غیر فارسی

 ................ :ر( نمونه سجع متوازی     ................ :ذ( نمونه سجع مطرف

 ................ :نمونه جناس اختالفی س(     ................ :ز( نمونه آرایه ترصیع

 و سنّارتباط فکر  -ایام عمر را غنیمت دانستن -پرهیز از رفیق بد -دعوت به نیکی»؟به کدامیک از عبارتهای زیر است هریک از پیامهای زیر مربوط. 21

 (نمره2/1)« درس خواندن -دعوت به مطالعه -رعایت سخن -توجه به محتوای خوب -تعادل میان درآمد و خرج کردن -انسان

 (       ................)داند نمی خویش عمر ایاّم قدر و است شریف تر خالیق آدمی،الف( 

 (            ................ )  دارد معیّن دَخلِ که باشد را کسی مسلمّ کردن، فراوان خرج ب( 

 (   ................)بگردانیدم از مصاحبت روی نمیپذیرد نصیحت که دیدمپ( 

 (      ................)سخن باش! شاید این گفتار آخرینت باشدشیرین ت(

   (      ................) سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی ج(

 موفق باشید      (       ................)   ؟گویدگوید، منگر که میبنگر چه می د( 


