
پـایـان نوبـت دومانتشارات مشاوران آموزش

32

زدهــم یا رسـی  فا
مشــترککلیهرشتهها

بارمقلمرو زبانی)7 نمره(
11 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. )هر مورد 0/25(.

الف(وسرایشانکبوتریبودکهاورامطّوقهگفتندیودرطاعتومطاوعتاوروزگارگذاشتندی.
ب(زاغیدرحوالیآن،بردرختیبزرگگشنخانهداشت.

ج(بهحرصارشربتیخوردممگیرازمنکهبدکردم/بیابانبودوتابستانوآبسردواستسقا
د(امیروندیمانبهکرانآبفرودآمدندوخیمههاوشراعهازدند.
و(دراینبوددرویششوریدهرنگ/کهشیریبرآمدشغالیبهچنگ

1/5

21  در میان گروه واژگان زیر، چند نادرستی امالیی دیده می شود؟ تصحیح کنید. .
پرچموالم-درایتوتدبیر-اقناعمخاطب-جلوههاییازنهضت-نغمۀعشق-مرهمجانعاشق

خوالیگریچاالک-مبارزتمامعیار-بیرغبتوانگیزه
1

31  امالی کدام واژۀ با توجه معنای آن نادرست است؟ .
الف(سترگ:عظیم

ب(ارش:آسمان
ج(چنبر:طوق

د(صحن:میدانگاه

0/5

41  جهش ضمیر را در بیت زیر بررسی کنید. .
»چوصبرشنماندازضعیفیوهوش/زدیوارمحرابشآمدبهگوش«

0/5

51 1 هم آوای کلمۀ »قریب« را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید. .

61  فعل »ایستاد« در هر یک از جمالت زیر چه معنایی دارد؟ )هر مورد 0/5(.
الف(صّیادشادمانگشتوگرازانبهتگایستاد.

ب(صّیاددرپیایشانایستاد.
1

71  در کدام یک از موارد زیر شاخص به کار رفته است؟ آن را مشخص کنید. .
الف(استادمعین،فرهنگفارسیرادرششجلدتدوینکردهاست.

ب(کتاباستاد،دربردارندۀمطالبمفیدیبود.
1

81  با توجه به رابطۀ معنایی ترادف، جای خالی را کامل کنید. .
رشحه،.............

0/5

قلمرو ادبی)5 نمره(

91 0/5 بهترین قالب برای سرودن منظومه های داستانی چیست؟ .

 نام پدیدآورندگان هر یک از آثار زیر را بنویسید. )هر مورد 0/5(.101
ب(شاهنامه  الف(حملۀحیدری

1

0/5 دو شاعر بزرگ ایرانی را نام ببرید که گوته از آن ها تاثیر پذیرفته است. )هر مورد 0/25(.111

 سروده ها و عبارت های زیر را از نظر کاربرد آرایه های ادبی بررسی کنید. )هر مورد 0/5(.121
الف(ایکعبهبهداغماتمت،نیلیپوش/وزتشنگیات،فراتدرجوشوخروش

ب(چنانسعیکنکزتوماندچوشیر/چهباشیچوروبهبهوامانده،سیر؟
ج(موالناجاللالدینخودراباسرودنغزلهایگرم،سرگرممیکرد.

د(برداشتهدلزکاراوبخت/درماندپدربهکاراوسخت

2

آزمون  شماره
مدت آزمـــون: 45 دقیقه
16
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پاســخنامـــــه

زدهــم یا رسـی  فا
مشــترککلیهرشتهها

پاسخــــنامه  آزمـــون شانزدهم  
11 الف(مطاوعت:فرمانبریگذاشتندی:میگذراندند.

ب(انبوه،پرشاخوبرگ
ج(استسقا:ناممرضیکهبیمار،آببسیارخواهد.

د(ساحل،کنار
و(آشفتهحال

21 یکموردنادرستیوجوددارد-پرچموعلم.
31 ب(عرش.
41 گوش)ش(.
51 غریب:فرددورافتادهازوطنراغریبمیگویند..
61 الف(باعشوهونازبهحالتدورفت..

ب(صّیادبهدنبالآنهارفت.
71 »ب«،. گزینۀ در اما است. شاخص استاد کلمۀ »الف«، گزینۀ در

است. مضافالیه
81 قطره.
91 مثنوی.
101 ب(فردوسی. الف(باذلمشهدی
111 سعدیوحافظ.
121 الف(حسنتعلیل:شاعرعلتنیلیبودنرنگپارچۀکعبهراماتم.

میداند. عباس حضرت
حضرت تشنگی را فرات خروش و جوش علت نیز دوم مصراع در

میداند. عباس
ب(تشبیهدرمصراعاول)توبهشیر(ودوم)توبهروبه(.

ج(غزلهایگرم،حسآمیزیدارد.
د(دلبرداشتن:کنایهازترکعشقسختوبخت:جناسناقص

یاناهمسان
131 درسرودۀزیرواژههای»حاضر«و»غایب«،همزمان،بهپدیدهایواحد.

نسبتدادهشدهاندوبهبیاندیگر،غایب،صفتحاضر،واقعشدهاست.
صفت دو این چون باشد؛ غایب نمیتواند است حاضر که انسانی

میکند. نقض را دیگری وجود یک هر یعنی متناقضاند؛
141 بیکار. و روزی آوردن دست به برای کردن تالش به بیت دو هر

کردهاند. توصیه ننشستن




