
ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -1

کدام است؟« کندشو میو بار دیگر، رستم در چشمه شست »ی نهاد جمله الف(

شست و شو (4          چشمه (3         رستم (2         بار دیگر (1     

؟وجود نداردکدام آرایه « ی گوش / مسجد کوفه هنوزش مدهوشکلماتی چو دُر آویزه» در بیتِ (ب

  مبالغه (4                 تشبیه (3         کنایه (2     بخشی         شخصیت (1     

هایی وجود دارد؟چه نوع جمله« خِرَد را نیست تابِ نورِ آن روی / برو از بهرِ او، چشم دگر جوی» در بیتِ (ج

عاطفی، امری (4  ، پرسشی             عاطفی (3      پرسشی، خبری (2                امری، خبری (1     

  ی مخفّف وجود دارد؟در کدام گزینه، واژه (د

ام که مپرسهجری چشیده زهرِ (2            ام که مپرسعشقی کشــیده دردِ (1    

ام که مپرسبه مـقامی رســیده (4     همچو حافظ  غریب در ره عشق        (3    

زیر مشخص کنید.های ی ندا را در بیتمنادا و نشانه -2

 ------------- ی ندا:نشانه  ---------------- منادا:            رــــین گفت کای داور دادگـاد از برِ خاک، سر / چنــاز آن پس نه الف(

 ------------- ی ندا:نشانه  ---------------- منادا:          س رسکَب تو به فریادِ منِ بیسان را یاری / یارَکَم و تو بیسَکَمن بی (ب

، جمله یا عبارت بنویسید.«قلب»ی با واژه« تشبیه»ی و با استفاده از آرایه« عقاب»ی با واژه« )شخصیت بخشی(جان بخشی»ی با استفاده از آرایه -3

  -----------------------------------------------------------------------------------------------: عقاب

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ب: ـقل

ها را مشخص کنید.جملهدر عبارت و بیت زیر، شبه -4

روان، رهگذری بود خوش بود لبِ آب و گل و سبزه و نسرین / افسوس که آن گنجِ (ب   جز راستزنهار، مگو سخن به الف(

-------------------------------------------------------------- های متضاد را مشخص کنید.های زیر، واژهدر بیت -5

نهانی چو تو، پیداـی و پنهان / ندیدم هممثال عشق، پیدای (ب  گرما زرد گردد روزِ شسرما / نه برگ نه شاخش خشک گردد روزِ الف(

ی امروزی بنویسید.های زیر را به نثر سادهعبارت -6

---------------------------------------------------------- دوست، همی طلب و دوستان کهن را برجای، همی دار. الف(

------------------------------------------------------------------------- چنان نکند که مستمع، ملول گردد. (ب

های ربط را مشخص کنید.در عبارت زیر، نشانه -7

 کشورمان به وجود ما افتخار کند و بر خود ببالد.تر از آن، این است که کاری کنیم ا مهماگرچه مهم است که به وجود کشورمان افتخار کنیم، امّ

  را توضیح دهید.« شیرینی ردِبینی / مگسانند گِیاین دغل دوستان که م» المثلِمفهوم ضرب -8

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



را در یک بند توصیف کنید. زیرتصویر  -9

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

آن انشا بنویسید. از سه موضوع زیر، یک موضوع را انتخاب کنید و درباره  -11

  تو دشوار ود کارِه و سالت / روز عمل و مزد، بُآسان گذرد گر شب و روز و مَ الف( 

  مقایسه کنید.را با هم ها نشانها و آتشپرستارانِ بیمارستان (ب         

پیش آمد، بنویسید.« کرونا»ای که به علّت بیماریِ جهانی خاطرات خود را از تعطیالتِ غیرمنتظره (ج         

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------



 

ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -1
کدام است؟« کندو شو میبار دیگر، رستم در چشمه شست »ی نهاد جمله الف(

شست و شو (4          چشمه (3         رستم (2        بار دیگر  (1     
؟وجود نداردکدام آرایه « ی گوش / مسجد کوفه هنوزش مدهوشکلماتی چو دُر آویزه»در بیتِ  (ب

  مبالغه (4تشبیه                  (3         کنایه (2بخشی              شخصیت (1
هایی وجود دارد؟چه نوع جمله« خِرَد را نیست تابِ نورِ آن روی / برو از بهرِ او، چشم دگر جوی»در بیتِ  (ج

عاطفی، امری (4عاطفی، پرسشی     (3      پرسشی، خبری (2خبری، امری                 (1     
ی مخفّف وجود دارد؟ در کدام گزینه، واژه (د

ام که مپرسزهرِ هجری چشیده (2     ام که مپرس       دردِ عشقی کشــیده (1    

ام که مپرسبه مـقامی رســیده (4     همچو حافظ  غریب در ره عشق        (3    

های زیر مشخص کنید.ی ندا را در بیتمنادا و نشانه -2

 ------------- ی ندا:نشانه  ---------------- منادا:         دادگــــر    از آن پس نهــاد از برِ خاک، سر / چنـین گفت کای داورِ الف(
 ------------- ی ندا:نشانه  ---------------- کَس رس          منادا:کَسان را یاری / یارَب تو به فریادِ منِ بیکَسَم و تو بیمن بی (ب
نیازمند تالش() یک و صفر مورد درست)قابل قبول(،  دو مورد درست)خوب(،  سه مورد درست)خیلی خوب(،  چهار مورد درست* 

، جمله یا عبارت بنویسید.«قلب»ی با واژه« تشبیه»ی و با استفاده از آرایه« عقاب»ی با واژه« )شخصیت بخشی(جان بخشی»ی با استفاده از آرایه -3

  -----------------------------------------------------------------------------------------------: عقاب

 ------------------------------------------------------------------------------------------------قلـب: 
نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خیلی خوب(،  درست مورد دو* 

ها را مشخص کنید.جملهدر عبارت و بیت زیر، شبه -4

که آن گنجِ روان، رهگذری بود افسوسخوش بود لبِ آب و گل و سبزه و نسرین /  (ب  جز راست، مگو سخن بهزنهار الف(
نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خیلی خوب(،  درست مورد دو* 

 -------------------------------------------------------------- های متضاد را مشخص کنید.های زیر، واژهدر بیت -5

مثال عشق، پیدایی و پنهان / ندیدم همـچو تو، پیدا نهانی (ب  نه شاخش خشک گردد روزِ سرما / نه برگش زرد گردد روزِ گرما الف(
نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خوب(،  درستمورد  دو)خیلی خوب(،  درست مورد سه* 

ی امروزی بنویسید.های زیر را به نثر سادهعبارت -6

 ---------------------------------------------------------- دوست، همی طلب و دوستان کهن را برجای، همی دار. الف(
------------------------------------------------------------------------- چنان نکند که مستمع، ملول گردد. (ب

های ربط را مشخص کنید.در عبارت زیر، نشانه -7

 بر خود ببالد. وکاری کنیم کشورمان به وجود ما افتخار کند  کهتر از آن، این است مهم اامّبه وجود کشورمان افتخار کنیم،  کهمهم است  اگرچه
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * پنج و 

بازهــار و حقّــریاک ،راد، در دوستیــبرخی از اف  را توضیح دهید.« بینی / مگسانند گِردِ شیرینیدوستان که میاین دغل »المثلِ مفهوم ضرب -8
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1

1
1

1
1

1

1

1

 سه سؤال درست)خیلی خوب(،  چهار سؤال درست* 
یک و صفر )قابل قبول(،  دو سؤال درست)خوب(، 

نیازمند تالش() سؤال درست

 ای داور دادگر

 یا رب

 شود.های انسانی نسبت داده ویژگی« عقاب»باید به 

 تواند در نقش مشبه یا مشبهٌ به کار رود.می« قلب»ی به کافی است و واژه وجود مشبه و مشبهٌ

 پیدا و هنان –پیدا و پنهان  –سرما و گرما 

دوستان جدید برای خودت انتخاب کن و دوستان قدیمی را نگه دار و  فراموش نکن.
 خاطر شود.به شکلی سخن نگوید که شنونده غمگین و آزرده

نیازمند تالش() صفر مورد درست)قابل قبول(،  یک مورد درست)خیلی خوب(،  دو مورد درست* 

 شخص. وجود خودِ بهخاطر عالقه شود، نه بهاست که نصیبشان می خاطر سود و منفعتیبهدوستی این افراد، هستند. 

 نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمتیک )خیلی خوب(،  توضیح کامل* 



تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. -9

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

آن انشا بنویسید. از سه موضوع زیر، یک موضوع را انتخاب کنید و درباره  -11

  روز عمل و مزد، بُود کارِ تو دشوارآسان گذرد گر شب و روز و مَه و سالت /  الف( 

 ها را با هم مقایسه کنید.نشانها و آتشپرستارانِ بیمارستان (ب         

پیش آمد، بنویسید.« کرونا»ای که به علّت بیماریِ جهانی خاطرات خود را از تعطیالتِ غیرمنتظره (ج         

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

:11و  9های ارزشیابی از سؤال مالک

 منت با موضوعارتباط 

ی توضیحات کافی راجع به موضوع و رساندن مطلبارائه 

هاها و تنوع واژهسادگی و روانی و رسایی مجله 

میزان توفیق در بیان اندیشه 

نداشنت غلط امالیی 

زیبا نویسی و نظم و ترتیب و تسلسل 

های نگارشیرعایت نکات دستوری و نشانه 

 (11پاراگراف بندی )سؤال 




