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 کنید. بررسی معنایی کارکرد نظر از را «صحیفه»واژة- 1

 ،کاغذ ورق مصحف، دفتر، رساله، نوشته، کتاب، نامه، معنی به ف،صُحُ آن جمع اسه 

 مردم( رو  پوست زمین، رو ) 

 
 

 

 بنویسید راها  حذف نوع و کنید بررسی «فعل حذف»نظر از را درس متن- 2

 لفظی ررینۀ به اذف( است مانده): نوشتن برا ا   تازه چی  الف( چه 

 معنو  ررینۀ به اذف( هسته)  :تو آن از ب(من 
 

 

 
 

 
 

  بیابید «صتشخی» آرایة نمونه دودر متن درس،  -1

 بیند. می جوان را معشوق همواره جاودانی عشق( الف 

 زمان دست( ب 

 
 

 
 

 .کنید صمشخ انکاری استفهام ازای  نمونه ،درس متن در- 2

 )باشد؟ ن رده ترسیه تو برا  را آن من صادق جان امّا/  بنگارد بتواند رله که گن د می آدمی ۀمخیّل در چی   آیا الف 

 سی ایا   ییا  میرا  عشیق  بتوانید  کیه / نوشتن؟ برا ا   تازه چی  چه یا است؟ مانده گفتن برا ا   تازه ارف ب( چه 
 کند؟ بازگو را تو ارزشمند

 

 
 

 
 

 شمارد؟ برمی را هایی  ویژگی چه جاودانی، عشق برای شکسپیر- 1

 عشق راه در بودن صادق (الف 

 معبود( وجود رد شدن محو)  معشوق و عاشق شدن ی ی و اتحاد (ب 

 معشوق ظاهر کلی طور به و پیر  و ضعف به توجهی بی و معشوق دیدن زیبا و جوان همواره (پ 

 رراردهد. خود سخن اصلی موضوع را وارعی و ازلی عشق همواره (ت  
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 سطح 
 متوسط

 بارم ]درس هجدهم[ سطح متوسط – 1 آزمون شماره 

 
 د.مشخص شده را بنویسیهای  معنی واژه .1

 گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد، می یآدم ةلیّمخ در یزیچ ایآ الف(
 ارزشمند تو را بازگو کند؟ یایسجا ایکه بتواند عشق مرا  ب(
 نکرده باشد؟ میترستو  یامّا جان صادق من آن را برا پ(
 .گرداند می شعر خود ةفیصحرا موضوع  میبلکه همواره عشق قد ت(
معمول هیر روز   ۀتازه متوجّه شدج که معلّم لباس ژند افت،ی نیتسکمن فرو نشست و خاطرج  یترس و ناراحت یوقت ث(

 را بر تن ندارد
 .ستینگر می به حروف و خطوط آن ستبردرشت و  نکیگشوده بود و از پو ع شیخو یزانو یآن را بر رو ج(

 

 
22/0 
22/0 
22/0 
22/0 
22/0 
 
22/0 

 را بنویسید.ها  کرده شکل صحیح آن امالیی را پیداهای  در جمالت زیر غلط .2

 تناور شده بودند. یکرده بود، اکنون درختان صدر باح غر شیدر هنگاج ورود خو یچند که و ینهال  الف(
را ترک کنید و نیه تنهیا     زیعز یایاش نیتماج ا ستیبا می مرد نیبود که اکنون ا یسخت بتسیکاه و م چه اندوه جان ب(
  .دیگو یوداع ابد زین مدرسه بلکه خاک وطن را اطیح

تازه انتخاب کیرده بیود کیه بیر      هایی  ما سرمشق یبرا م. معلّدیو کتابت رس ریرهآمد، نوبت ت انیچون درس به پا پ(
 خورد. می به چشم «یزبان مل اکان،ین نیسرزم هن،می» آنها عبارت یباال
 شیه یخیود اند  شیدادج، پی  میی  نم آنهیا رطی که گوش بیه   یخواندند و من در حال می بر باج مدرسه کبوتران آهسته ت(
 بخوانند؟ گانهیمجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان ب زیرا ن نهایا ایکردج که آ می
را همچنان حفیظ   شیکه زبان خو یگردد، تا وقت گانهیهور بغو مغلوب و م دیبه اسارت دشمن درآ یقوم یوقت رایز ث(

 .را در دست داشته باشد شیزندان خو دیاست که کل یکند، همچون کس
بیود، از   یروشن درس دستور را که بدان دشوار انیا و بصر یخود را بدهم تا بتوانم با صدا یبودج تماج هست یراض ج(

م نگاه جرئت نکردج سر بردارج و به چشم معلّ یبدهم و حت یاول درماندج و نتوانستم جواب ةبر بخوانم اما در همان لحظ
 کنم.

 
22/0 
22/0 
 
22/0 
 
22/0 
 
22/0 
 
22/0 

 پاس  دهید.ها  با توجه به متون زیر به پرسش .3

 افکند نیگشتند، در کوچه طن می باز نیکه از مشق و تمر زین گانهیسربازان ب پوریش یلحظه، صدا نیدر هم الف(
  بین )مشق و تمرین( وجود دارد؟ رابطة معناییچه نوع 

 نوی خود گشوده بود.دهکده کتاب را بر روی زا معمّریکی از مردان  ب(
 .برای واژۀ مشخص شده یک واژه با رابطه معنایی )ترادف( بنویسید 

 زد.  می که همواره در دست داشت، در اتاق درس قدج زیانگ با همان چوب رعب ممعلّ پ(
  بنویسید. صفت مرکبطبق الگوی )اسم + بن فعل ( یک 

 
 

22/0 
 
22/0 
 
22/0 
 

 ید.را در متون زیر تعیین کن« و»نوع  .4

 «م.یحضور تو شروع کن بی بود درس را کینزد ن؛یبنش تیزود سرجا» گفت: یبا لطی و نرم الف(
 .بردج می داشتم و تا چه اندازه از آن شرج میب یکار نیکه تا چه حد از چن داستیپ ب(

2/0 

 معنی واژة مشخص شده را بنویسید.، در عبارت زیر .5

 2/0 .«نشست شیخو یکرسکه بر  دجیرا د م، معلّبودج رتیاحوال غرق ح نیکه من از ا یهنگام»

 از متن زیر یک واژة مخفف پیدا کرده وکامل ان را بنویسید. .6

فرو رفته بودند. بر باج مدرسیه   یکردند و تا چه حد در سکوت و خموش می یسع شیشاگردان در کار خط و مشق خو»
 زیرا ن نهایا ایکردج که آ می شهیخود اند شیدادج، پ می آنها مکه گوش به ترنّ یخواندند و من در حال می کبوتران آهسته

 «وانند؟بخ گانهیمجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان ب

2/0 

 نمره 7
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 را درعبارت زیر بنویسید.ها  تعدادترکیب .8

 «دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند. نکیا دیجا که شا همان»
22/0 

 هردو جمله چیست؟« نهاد»در سرودة زیر  .9

 .«دهد می یسالخوردگ ریناگزهای  و شکن نیه چب یتینه اهمّ و/  دارد یریبه گرد و غبار و جراحات پ ینه توجّه»
22/0 

 مشخص شده را بنویسید.های  نقش دستوری واژه، با توجه به عبارت زیر .11

درشت و ستبر  نکیبود و از پو ع گشوده شیخو یزانو یهمراه داشت، آن را بر روای  کهنه یکه کتاب الفبا یرمردیپ
 .ستینگر می حروف و خطوط آنبه 

2/0 

 ر سروده زیر تعیین کنید.مسند را د .11

 «ندانم یمیاست، قد یمیآنچه را قد و/ واحد را مکرّر بخوانم یذکر دیهر روز با»
22/0 

 
 را بررسی نمایید.ها  در متن زیر، دوآرایة ادبی مشخص کنید و آن .12

 .گنجد، که قلم بتواند آن را بنگارد می یآدم ةلیّدر مخ یزیچ ایآ الف(
 نکرده باشد؟ میتو ترس یرا براامّا جان صادق من آن  ب(

 
2/0 

 در متن زیر آرایة واژة مشخص شده را بنویسید. .13

 تیزود سیرجا » :گفت یبا لطی و نرمبر من انداخت و  یو ناراحت شود، از سر مهر نظر نیآنکه خشمگ بی معلّم، کنیل»
   «.میحضور تو شروع کن بی بود درس را کینزد ن؛یبنش

2/0 

 بی را مشخص کنید.درمتن زیر دو آرایة اد .14

گرج  ینشست و سپو با همان صدا شیخو یکه بر کرس دجیبودج، معلمّ را د رتیاحوال غرق ح نیکه من از ا یهنگام»
 .«امّا سخت، که هنگاج ورود با من سخن گفته بود

2/0 
2/0 

 در متن زیر یک تشبیه مشخص کنید. .15

 یزمان به سیخت  نیکه تا ا یخینمود، دستور زبان و تار می زیانگ و مالل نیدر نظر من سنگ قهیدق نیکه تا هم هایی کتاب»
 یاز آنهیا بیه سیخت    ییبودند که ترک آنها و جیدا  یمن در حکم دوستان کهن یحاضر بودج به آنها نگاه کنم، اکنون برا

 .«کرد می ناراحت و متأثرّج

2/0 

 بنویسید.« مجاز»با توجه به متن زیر یک آرایة  .16
مدرسه را که در واقع خانه و  یایتماج اش ریخواست تصو می ینگرد؛ تو گفت می خود را رامونیت، پو ثاب رهیخهای  با نگاه»

 «نگاه دارد. شیبود، در دل خو زیمسکن او ن
2/0 

 آرایة واژة مشخص شدةزیر را بنویسید. .17

 22/0 «و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند. دست زمان نکیا دیهمان جا که شا»

 ایة ادبی است ؟متن زیر درای چه آر .18

ارزشمند تو را  یایسجا اینوشتن؟/که بتواند عشق مرا  یبراای  تازه زیچه چ ایگفتن مانده است؟  یبراای  چه حرف تازه»
 «؟بازگو کند

2/0 

 رایافته  و مفهوم آن را بنویسید.ها  در متن زیر یک کنایه .19

گرفتم و راه  شیگاه سر خو آن «اند؟ دهید یما چه خواب یباز برا» که دجیشیبا خود اند -کنم  یآنکه در آنجا توقف بی -»
 «و با شتاب تماج، خود را به مدرسه رساندج. شیمدرسه در پ

2/0 

 در هریک از سطرهای زیر یک آرایة ادبی جستجو کرده و بنویسید. .21

 .دارد یریبه گرد و غبار و جراحات پ یو نه توجّه الف(
 .دهد می یسالخوردگ ریناگزهای  و شکن نیبه چ یتیو نه اهمّ ب(
 .گرداند می شعر خود ةفیرا موضوع صح میبلکه همواره عشق قد پ(

 
22/0 
22/0 
22/0 

 نمره 5
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اسیت کیه در    یتیو ماننید گلی    ۀخنید ، محبوب مین   ا (ب/  (به دشمن

  شیود و آن را بیه شیاد    میی  من شی وفا  یت و دشوار زندگلحظات سخ

) مثی  هیوا و   اتیی عوامی  ا  نیتر یتو از اصل ۀخند (پ/  .کند می بدل

 ییۀ من ما  لبخند تو برا: گرید یتر است. به عبارت  من ضرور  نان( برا

سیخت و دشیوار    یمن از جنگ، ریرا از من مگ یاست. عشق و پاک اتیا

را در سیفرها   ایی دن  غه و شیاد  ۀته که همخس یگردم با چشمان می باز

کنییار گداشییتن  (ت/  .کییرده اسییت ربییهت   رییییگونییه تغ چیبییدون هیی

 .انیپا بی انسان از درک جهان تیو محدود  پروازبلند

 

 قلمرو زبانی   

اکتفیا:   پ( لبخنید زدن/ : تبسه ب( / انیکران: کنار، طرف، اد، پا الف( .1

دسیتاورد:   ث(کرانیه /  ، میرز  سیراد:  ت(/  کردن، بسنده بیودن  تیکفا

لنگر: آلتیی آهنیی    ج(ااص  آنچه با تحش به دست آید./ ، پیامد، نتی ه

و  ا به آب اندازنید دراز متص  است وچون خواهند کشتی رکه به طنابی 

 هنگام به ارکت درآوردن آن را از آب برگیرند

: رایی پ(گذار  /  می :گ ار  می ب(درخشندگی / : گی درخشنده الهف(  .2

: عیّیام  ج( ذ  اییاتی / : ز  ایاتی ث( رهگذر  /: رهگ ر  ت(ایی / غ

 ایّام

 ساا   ، انتها، پایان، اد ب(الف( تضمّن /  .3

 هیچ دگرگونی   بی نبرد  سخت /چشمان خسته / .4

 ساز پیوند وابسته« که»مفعولی/ « را» .5

 مسند: منادا / جار : عشق من .6

 یب وصفیترک: ترکیب اضافی / شمشیر آخته: دستان من، خنده تو .7

، برافراشیته، بیرآورده،   دهیکشی  رونیی آختیه: ب  ۀواژ ییمعادل معنیا  الهف(  .8

   افحک: آسمان ها، ساهرها ب(/  دهیکش

 صفت فاعلی: شباهت / خندان: م ان / کوهان: گیحنبهاران: زمان /  .9

 قلمرو ادبی   

 پارادوکس ب(خیال به کشتی / ، ف ر به عقاب تشبیه شده الف( .11

سوسین نمیاد   ، گ  سرخ نماد عشق ب(بیه شده / خنده به گ  تش الف( .11

 پاکی

 استعاره  : استعاره / در: خنده .12

 عشق: خوراک / هوا: زندگی/ خنده: شاد / گ  سرخ، روز : نان .13

 استعاره: کران بی استعاره / دریا : بادها   بال .14

 قلمرو فکری   

 یزندگ  ها  دشوار ب(شاعر با ت ربه است./  الف( .15

 ارزۀ اوسیاسی ومبها   فعالیت .16

یعنیی در   –3یعنی همیه اییام /    -2شاد  تو مایۀ ایات من است / –1 .17

ایدّ و   بیی  و انیپا بی یعالم زیرا معتقد است که مسافربه -4 همه ااوال

   د.گذار می کران ردم
 .از غه و اندوه است  یشاعر بر شاد بودن و پره دیدر هر دو سروده تأک .18

تیرک بلنید    ب( / ن اسیت. م اتیا ۀعام  ادام نیتو مهمتر  شاد الف( .19

 ایی در همه ایال پو  (پ/  .انیپا یو عدم درک انسان از  جهان ب  پرواز

انسیان از درک   تیو محیدود   کنیار گداشیتن بلنید پیرواز    (ت/  هسته

 .انیپا یجهان ب

 

 قلمرو زبانی   

و هیا    خیو ، هی:ج سی  ایسی ا  ب(ذهن/ ، روه تخی ، خیال: مخیله الف( .1

 ت(نگاشیتن /   ، رسیه کیردن   ، ن گذاشیتن نشیا : ترسییه  پ(/ ها  عادت

آرامش بخشییدن  ، ساکن کردن، آرام کردن: تس ین ث( کتاب/: صحیفه

 کلفت، درشت: ستبر ج(/ 

: طرنه ت(تهریر: تحریر/  پ(مصیبت / : مسیبت ب(غرس/ : غرص الهف(  .2

 رسا: مقهور / رصا: مغهور ث(ترنه / 

 رعب انگی  پ(کهنسال / ، پیر ب(ترادف /  الف( .3

 پیوند وابسته ساز ب(الف / ع الف( .4

 کرسی: صندلی   .5

 خموش: خاموش   .6

 نخستین بار / نام زیبا  تو .7

 پیوند هه پایه ساز: لی ن .8

 هسته: صفت مبهه / کس: هیچ .9

 مسند: نهاد / افسرده و دل مرده: کدخدا و مأمور نامه رسانی .11

 قلمرو ادبی   

 اس آمی  : کنایه / با لالف و نرمی گفت: دل به دریا زدن .11

 هاستعار .12

 تشبیه ) سرمشق به پرچه( .13

 هراسان و...، کنایه از ناراات: رنگ پریده .14

 کنایه   .15

 ضمیرصفحۀ  .16

 م از ت(اس آمی   /  پ(اس آمی  /  ب( استعاره / الف( .17

 قلمرو فکری   

زییرا تنهیا روز     ب( تا زمانی که زبان ملی خود را افیظ کننید. /   الف( .18

ن یه گیاهی خیودش    از ای پ(کیرد. /   میی  بود که درس را با عحره گوش

بخاطر تفریح یا ش ار در تدریسش که کار  کیرده بیو و والیدین بیرا      

در صیورتی   ت( را از تحصی  محروم کرده بودنید./ ها  بچه، کسب درآمد

 که زبان ملی کشورشان را افظ کنند.

از مییان رفیت و بیه آرامیش     ام  ورتی وارد کحس شدم و ترس و نگرانیی  .19

 کهنۀ همیشگی را بر تن ندارد.دریافته که معله لباس ، رسیدم

محیو   -2  (شدن عاشیق و معشیوق    ی یاتحاد و ) صادق بودن در راه عشق -1 .21

بیه   یتیوجه  بیی  معشیوق و  دنید بایهمواره جوان و ز -3 شدن در وجود معبود
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را  یو وارعی  یهمواره عشیق ازلی    -4 ظاهر معشوق یو به طور کل  ریضعف و پ

 سخن خود ررار دهد . یموضوع اصل

 «و من متعلق به تو یتو متعلق به من هست»دعا و ذکر را که  نیا .21

و ام  گفتیه ، کیردم  میی  انیابراز عشقه به تو ب  برا دیهمه ان چه را که با .22

 نمانده است یبار   یچ

 جوان .23

هیا    تیاز شخصی  ی ی،  راو. اول شخص است، درس نیدر ا دید یۀزاو .24

 سیاس آنچیه  ، و ت ربیه کیرده   دهیرا د عیورا، داستان است که خود نیا

 کند. می تیرا روا ندیب می

هر کشور  یمل تیکه رم  هو اکانین نیافظ فرهنگ کهن وزبان  سرزم .25

 است.

به ردر کافی تنبییه   ب(/  آن آگهی را که رو  دیوار گذاشته بودند. الف( .26

 ا . شده

 

 قلمرو زبانی   

غرس: نشیاندن و کاشیتن درخیت و    ترسناک / : کهنه / رعب انگی : ژنده .1

، همیت گماشیتن / تیحوت : خوانیدن ،      ی/ اهتمام : کوشیش ، سیع  هایگ

 ب رگی و ش وه که سبب ااترام ییا تیرس دیگیران   : / ابّهتررائت کردن 

 شود. می

: اهتی از/ تنیین  : رخصت / اهتی اض : : ستبر/ مغهور: مقهور/ رخستصتبر .2

 دریغا: طنین/ دریقا

 خشمگین پ(ی ی/ ، یگانه ب(ترادف /  الف( .3

 عالف/پیوند .4

 مرکب: ساده / دل مرده: ردهافس  .5

 ( با ررینه لفظیراه مدرسه در پیش)گ فته  .6

، دفتیر ، رسیاله ، نوشیته ، کتیاب ، نامیه  یبیه معنی  ، جمع آن صُحٌف، اسه  .7

 مردم(  پوست رو ن،یزم  روورق کاغذ )، مصحف

 تا 3 .8

 عشق)محذوف(  .9

 متمه: مسند/ اروف و خالوط: گشوده .11

 ردیمی .11

 قلمرو ادبی   

 /هیم ن ۀجان صادق: استعار ب(/ صیشخت، استعاره: رله الف( .12

 اس آمی    .13

فیرو رفیتن / غیرق     یو شیگفت  رتیی از در ا هیکنا: بودن رتیغرق در ا .14

م یذوب  ،   یی محیو شیدن در چ  ،   یی از فرو رفیتن در چ  هیکنا: شدن

   یاس آم: گرم اما سخت  / صداهی: استعاره م نرتیشدن/ ا

   به دوستانها  کتاب .15

 م از از دهن: دل .16

  هیتشب، صیو تشخ هیاستعاره م ن: زمان،  ضافه استعارا: دست زمان .17

 استفهام ان ار  .18

 یمیو چه تصیم  لهیچه ا، اند دهیکشا   از چه نقشه هیکنا: دنیخواب د .19

 از به دنبال کار خود رفتن هیکنا: گرفتن شی/ سرخواند  گرفته

/  ریی عحئیه پ  ایی اسیتعاره از مشی حت   : : جراایات  ریجرااات پ الف( .21

/  ریی پهیا    استعاره از عحئیه و نشیانه  : : گردو غبار ریپو غبار  گردب(

 فهیصیح  پ(/ هیی اسیتعاره م ن : ندارد( یتوجه  ریعشق: محذوف ) به پ

 هیتشب، یاضاف بیشعر: ترک

 قلمرو فکری   

انسان وجود دارد که رله بتواند آن را  الیو خ شهیدر اند   یچ ایآ الف( .21

 انیی تیو ب   من آن را بیرا   نگوروح شاعرانه و راس اما، به نگارش درآورد

تیو متعلیق   »دعا و ذکر را که  نیا ب( /  ؟(ن رده باشد )ابراز ن راده باشد

 .«و من متعلق به تو یبه من هست

 .هنیزادگاه و م .22

هیا    تیاز شخصی  ی ی،  راو. اول شخص است، درس نیدر ا دید یۀزاو .23

 هسیاس آنچی  ، و ت ربیه کیرده   دهیرا د عیورا، داستان است که خود نیا

 کند. می تیرا روا ندیب می

که رم  هویت ملی هر کشور  اکانین نیسرزم زبان افظ فرهنگ کهن و .24

 است.

شیدن عاشیق و معشیوق     ی یاتحاد و  -2 صادق بودن در راه عشق -1 .25

 معشیوق و  دنیی د بایهمواره جوان و ز  -3 (محو شدن در وجود معبود)

همیواره  -4 ظیاهر معشیوق   یو به طیور کلی    ریبه ضعف و پ یتوجه بی

 سخن خود ررار دهد . یرا موضوع اصل یو وارع یعشق ازل

 .وااد را م رّر بخوانه  ذکر دیهر روز با .26

 هیگذار یوام گریآموختن را به روز د شهیاست که هم نیما ا یبدبخت .27

 خواندن ونوشتن به زبان ملی. .28

 نیی ا. تو را خواندم  بایاسه ز، بار نیاول  که برا یمانند ورت قا یدر الف( .29

همواره معشوق خیود را جیوان و   ،  و ابد یشگینه است که عشق همگو

 بیودن را در آن ااسیاس   یمیو گذر زمان و رد ندیب می تازه و با طراوت

جسیت و   ییدر جیا  ااساس عاشقانه خیود را  نیو نخست ب(/  کند. نمی

روزگار آن را ، اکنون دیکه شا ییزاده( اوست. جاکند که موطن ) می جو

ا . / والدین در تربییت و   پ( به اندازۀ کافی آگاه شده / مرده نشان دهد

انیید.  رییدر  کییه الزم بییوده اسییت تییحش ن ییرده     آمییوزش شییما آن 

 




