




در عبارت زیر چند تشبیه به کار رفته است؟ «مشبهٌ به» ها را مشخص کنید.  - 19
«هنوز فضا از نم باران آکنده است اما آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.»

منظور از عبارتی که زیر آن خط کشیده شده چیست؟  - 20
هرچه ما خواستیم گفت و همۀ پیغمبران بگفته اند: او بگفت که از آن چه هستید، یک قدم فراتر آیید»

الگوي ساخت واژگان زیر را مطابق نمونه بنویسید.  - 21

نمونه: مخفی گاه: مخفی + گاه (صفت + وند  اسم)  
 شکارچی: 

گناهکار:
نخستین: 
نمکدان:

←

در میان گروه کلمات زیر غلط هاي امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید. ( مورد وجود دارد) - 22
فتوحات رزمندگان - بدر و ُهنین - فضاي نفوس - تالفی شکست - تالقِی خطوط - اقوام و اقربا - جلیغه هاي نجات - صف طویل - َقناي خالق - ُغرب و

نزدیکی

4

معادل معنایی واژه هاي زیر را در ابیات داده شده بیابید و در مقابل بیت مورد نظر یادداشت کنید.  - 23
(دو واژه اضافی است) (متواضع - اُسوه - مشیّت - َغنا - تجلّی - ُرعب) 

- بگذار از قلمرو تقدیر پا برون   

- سخن بسیار باشد جرأتم نیست 

- خورشید سرفکنده و مه خویشتن شناس 

- این دعا می کرد دائم کاي خدا 

سرمشق خویش ساز خط سرنوشت را  ..................  
نفس از ترس نتوانم کشیدن  ..................  

مرغ سر فکنده و کیوان فروتن است  ..................  
ثروتی بی رنج روزي کن مرا  .................. 
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مفهوم عبارات زیر را بنویسید.  - 24

- تا با خاك اُنس نگیري، راهی به مراتب ُقرب نداري. 

- خدایش بیامرزاد که هر کس از آنجایی که هست، یک گام فراتر آید. 

- تاریخ مشیت باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد. 

- در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.
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جمله هاي هسته و وابسته و حروف ربط وابسته ساز را در عبارت هاي زیر مشخص کنید.  - 25

- ما می دانستیم شما نمی آیید. 

- چون هوا سرد شده بود، ماشین پدرم روشن نمی شد.
1

2

از الگوي «اسم + گر» می توان صفت هاي شغلی ساخت،  مثال با این الگو بنویسید. - 264

کدام یک از واژه هاي مشخص شده در معناي حقیقی و کدام در معناي مجازي آن به کار رفته اند؟ معناي مجازي را بنویسید. - 27
«هر دو ترجیح می دادیم، بین گوسفندها باشیم نه بین گرگ ها.»

منظور از «گل» و «گلشن» در بیت زیر چیست؟  - 28
بجوشد گل اندر گل از گلشن من»   «به خون، گر کشی خاك من، دشمن من  

در بیت «من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلّی هستی است، جان کندن من» نقش هریک از قسمت هاي مشخص شده را بنویسید. - 29

هریک از واژه هاي ستون «الف» را به معنی مناسب آن در ستون «ب» وصل کنید.  - 30
الف 

 گلشن 

 آرمان 

 توسن 

 تکریم

 ب 
الف. آرزو - عقیده 

ب. اسب سرکش 
پ. گلستان - گلزار 

ت. بزرگداشت - گرامیداشت

⋅1

⋅2

⋅3

⋅4

چرا نویسنده «عبّاس بن علی (ع)» را تمثیل وفاداري می داند؟ - 31
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جمله هاي ساده و غیرساده را تعیین کنید.  - 32
الف. وسایل سنگین راه سازي را بار شناورها کرده اند تا به محض شکستن خطوط مقّدم دشمن، آن ها را به آن سوي رودخانۀ اَروند حمل کنند. 

ب. بچه ها آماده و مسلح، با کوله پشتی و پتو در میان نخلستان ها آخرین ساعات روز را به سوي پایان خوش انتظار طی می کنند. 
پ. صف طویل رزمندگان تازه نفس، با آرامش و اطمینانی که حاصل ایمان است، وسعت جبهۀ فتح را به سوي فتوحات آینده طی می کنند. 

ت. تفنگ دوربین دارش نشان می دهد که تک تیرانداز است.
منظور از «پرنده هاي کاغذي» در عبارت «اسرا با این پرنده هاي کاغذي چند ساعتی را به سرزمین مادري سفر می کردند» چیست؟ - 33

) اشاره شده است؟ در کدام بیت به مفهوم آیۀ شریفۀ  «و ال تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون»  (آل عمران، آیۀ  - 34169

مضمون بیت هاي دوم و سوم را با سرودة زیر مقایسه کنید.  - 35
مگسل ازین آب و خاك ریشۀ پیوند (ادیب الممالک فراهانی)   تا زبر خاکی اي درخت تنومند

سرودة «خاك آزادگان» را از نظر قالب و مضمون با شعر «مهر و وفا» مقایسه کنید. - 36
از متن درس «دریادالن صف شکن» براي هریک از انواع جمله نمونه اي بیابید و بنویسید. - 37

در میان ترکیب هاي زیر اضافه هاي تشبیهی را پیدا کنید، سپس آن ها را به تشبیهات کامل  رکنی تبدیل کنید.  - 38
«کشور ایران - بیشۀ عشق - ذات خبیث - جاِم عافیت - ضمیر سازندگان - درخت دانش - باِل رحمت - صدف امانت - درخت تناور - چراِغ فروزان»

4

در ابیات زیر مجاز و اضافه تشبیهی را مشخص کنید.  - 39
 سِر ما فرو نیاید به کمان ابروي کس 

سِر درس عشق دارد دل دردمند حافظ  
 که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد 

که نه خاطر تماشا، نه هواي باغ دارد 
جمله هاي ابیات زیر را از نظر ساده و غیرساده بودن بررسی کنید.  - 40

- جاي دل است کویت زان جا مران به جورش 

- تا شاهد جمالت مستور باشد از من 

- لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید 

 بگذار تا دل من بر جا بود همیشه 
اشکم میان مردم رسوا بود همیشه

جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه 

1

2

3
در متن زیر چند جمله ساده و چند جمله مرکب وجود دارد؟  - 41

«در اقتصاد سالم اگر تولیدکننده رفتار خود را اصالح نکند، حذف می شود و این فرآیندي است که در اقتصاد جاري است و بر اساس این فرآیند است که
گفته می شود نظام بازار، مشتري مدار است. مصرف کننده بر بازار حاکم است و سالیق خود را بر تولید کننده تحمیل می کند و تولید کننده نیز این نیاز را

اصیل می شمارد و به آن پاسخ می دهد»
مفرد جمع مکسر هاي زیر را در مقابل آن ها بنویسید.  - 42

 نِکات: .................. 
منابر: .................. 

مشاهیر: ..................  
فضایل: .................. 

مفرد جمع مکسر هاي زیر را در مقابل آن ها یادداشت کنید.  - 43
 ازمنه: ..................  

مکاتیب: ..................  
ِکبار: ..................  

اکاذیب: ..................  

ُقالع: ..................  
ارباب: ..................  
ادویه: ..................  
اشقیا: .................. 

الگوي واژگان زیر را مطابق نمونه بنویسید.  - 44

گوشواره: گوش + واره ( اسم + پسوند  اسم ) 
 شادان: 

درمانگاه: 
پوشه: 

عاشقانه:

گرفتار:  
گلگون: 

بینا: 
شاهوار:

←

ابیات زیر را از نظر وجود جمالت ساده و مرکب بررسی کنید.  - 45

- بهار آمد و گلزار نورباران شد   

- برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 

 چمن ز عشق رخ یار الله افشان شد 
وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد 

1

2

3



در میان جمالت زیر، جمله هاي «مرکب» را پیدا کنید، سپس جمله هسته و وابسته را در آن ها مشخص نمایید.  - 46
الف- بسیار پریشان احوال بود؛ ولی از هیچ کس کمک نمی خواست. 

ب- عالمه دهخدا، چنانکه قبًال هم اشاره شد، در شهر قزوین متولد شده است. 
ج- براي حفظ اقتدار وطن متحد شوید و چون سربازي جان بر کف ایستادگی کنید.

هر یک از عبارت هاي زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ (یک بیت اضافی است)  - 47
الف) خاك مظهر فقر مخلوق در برابر غناي خالق است. 

ب) در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد. 
ج) تاریخ مشیّت باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد. 
د) خدایش بیامرزاد که هرکسی از آن جا که هست، یک گام فراتر آید. 

ابیات: 

- به عزم مرحلۀ عشق پیش نِه قدمی  

- ز خلق جهان بنده اي را چه باك 

- چو راضی شد از بنده یزدان پاك 

- ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم 

- دارد از حکم روان ما را قضا در پیچ و تاب

 که سود ها کنی ار این سفر توانی کرد  
که بندد کمر پیش یزدان پاك 

گر اینها نگردند راضی چه باك؟ 
محتاج به غیر خود مگردان ما را 

اختیاري نیست خاشاك در آب افتاده را 
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هریک از مفاهیم زیر از کدام یک از ابیات دریافت می شود؟  - 48
الف. یگانه پرستی 

ب. کشته شدگان در راه خدا زنده اند (شهید هرگز نمی میرد). 
پ. عشق به میهن جاودانه است. 

ت. مدارا نکردن با دشمن 
ث. اتحاد مردم در برابر دشمنان 

بتازد به نیرنگ تو، توسن من   نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش  

زنی گر به تیغ ستم، گردن من   جز از جام توحید، هرگز ننوشم  

تجلّی هستی است، جان کندن من   من ایرانی ام، آرمانم شهادت

همه خوشۀ خشم شد، خرمن من   کنون رود خلق است، دریاي جوشان  

تو عشق میان من و میهن من   کجا می توانی، ز قلبم ُربایی
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