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 22/01/39 اترخی ربگزاری:

ن:بارم  49ـ  49سال تحصیلی:   ااشتنرات:  01 امتحا

ح:  سال اولنیم نویسی واژگانی( تا پایان کتاب)درست 01درس از ابتدای  محدوده:  خانم مرضیه فاتح انم طّرا

 پایه: اول بهمن              نام ونام خانوادگی:                                        

 دقیقه 01زمان:                       نام پدر:                                                

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 1ای اصالح کنید که با زبان امروز سازگار باشد؟ در متن زیر، واژگان را به گونه ـ1

 اینجا اَنسب است جز او حساب است.چه از معانی در دین در لغت عرب به چندین معنا مستعمل است. آن
 چه از معنا در اینجا شایسته است جز او حساب است.دین در لغت عرب به چند معنی کاربرد دارد. آن

 ... مطیعان را جزای جزیل بخشند و عاصیان را عذاب وَبیل دهند.
 فرمانبرداران را پاداش نیکو بخشند و گناهکاران را عذاب شدید دهند.

 نمره 5/1را اصالح نمایید؟ )غلط امالیی( ـ متن ذیل 2

 گذاردر آئین جـوانمردی گلریـزان رسمی بـوده است، چُقُلی کـردن از صفـات زشت ناجوانمردان است. در حیث و بیث امور خدمت
   گزارخدمت         حیص و بیص                               چغلی                                                  ریزان             گل    آیین                     

 هایشالعَجل برگشت و بر زخمگذار شفقّت و مهربانی پروردگار ضربوسـایل را در خـورجین گذاشت و خورسند و خوشنود سپاس
 االجل                     ضرب                شفقت                گزار  سپاسخُرسند و خشنود                                                                    

 مَرحَم گذارد.
 مرهم 

 نمره 5/1های زیر را بیان کنید؟ ـ دلیل نادرستی واژه3

 تلفنی )تنوین خاص زبان عربی است( تلفناً:  بخشی از آن زاید و حشو است انس نسبت به کتاب:

 زاید است.  « ی»  سالمتی:   است(پاکتها )ات عالمت جمع عربی  پاکات:

 بدکردار )ال عربی است(  الکردار:  برداری شده استاز زبان خارجی گرته قابل مالحظه:

 (222)ص نمره 55/0ـ تعقید مفهومی در متن را توضیح دهید؟ 4
رساند متنی خاص و دشوار فهم شده به خوانندگان میجا که مفهوم خود را به سختی یعنی متن از لحاظ لفظ زیبا و درست و استوار و متین است اما از آن

 توانند با آن رابطه برقرار کنند.است که مخاطبانی مخصوص می

 (222)ص نمره 5/1از تعابیر مختلف مرگ یک فرد را بنویسید؟  جنبه ـ شش5
 ـ به درک واصل شد.فوت کرد ـ تمام کرد ـ خرقه تهی کرد ـ به ملکوت اعال پیوست ـ شمع وجودش خاموش گشت » مُرد 

 نمره 5/1های زیرا را بنویسید؟ ـ تعابیر مأنوس واژه6

 گویینادرست   مُغالطه:   نیمروز   نصف النّهار:   به تنگ آمده   مُستأصل:

 شاید مگر   یَحمتمِل:    پیروی   متابعت:   چرخشگاه   نقطه عطف:

 نمره 1ـ انواع صنایع لفظی را مشخص نمایید؟ 7

 جناس ناقص تر.افروختهتر شود و شمع دین افراختهتا بدان سبب، لوای اسالم 



 

 مطابقه یا تضاد کرد. نزدیکتوان با محبت به خود ترین کسان را میدور

 مراعات نظیر  طغیان ظلم. طوفانحدثان بوده است و در معرض  سیلخانه همیشه بر گذرگاه 

 سجع گرفت.بر خانه زین جای می رقو  شقکشید. امور به چادرهای بنکوی خود سر می فَتقو  رَتقبرای 

 نمره 55/0ـ انواع صنایع معنوی را مشخص نمایید و بیان نمایید تعابیر در چه موردی به کار رفته است؟ 8

 نوع استعاره: مصرحه درباره سقراط به کار رفته است.  های شگفتباغبان نبوغ

 نوع استعاره: مصرحه دباره شب به کار رفته است. نیزارهایی بیکرانپرده تاریک 

 نوع استعاره: مصرحه درباره پندارهای انسان به کار رفته است.  سایبانی در بیابان تنهایی

 نمره 5/1ـ در متن زیر صنایع لفظی و معنوی را بیابید؟ 9

 یکجوری که انگار کشدرها را بو میخبآخر آدمیزاد بعضی وقتها  خاطرجمعاو دانسته که زنش مرده.  بگویی نگوییخوب حق دارد 
 استعاره مکنیه            استعاره مکنیه )فردی که حواسش جمع است(             جناس ناقص ـ سجع مطرف                      

 را میان قلبش. انگار گیرددلش میفقط دلش چسبیده به ته کند رو میبه انسان  غمیمثل  درد. کشدبو میداند . میها را دیدهندیده
 مشبه استعاره )سجع مطرف(       استعاره مکنیه      ه           شبوجه      به     مشبه ادات مشبه    استعاره مکنیه      جناس ناقص ـ مطابقه

 دهند.و دارند مالشش می اندپیچیده ایکهنه تنهیمن
 شبهوجه   به           مشبه

-گفت دندان افشار با این فاسقان، چنان که گفتی پالوده خوردن مـی دوخت و میکرد و بغلگاه میـ مادرش زره بر وی راست می11

 نمره 5/0فرستد. )پالوده خوردن، کنایه از چیست؟( 
 کنایه از فرستادن کسی به دنبال کاری بسیار سهل و راحت

 (252)ص نمره 55/0ـ ایهام را تعریف کنید، مثالی بیاورید؟ 11

 نمره 5/0های سهراب سپهری را نام ببرید؟ )دو مورد( ـ کتاب12
 حجم سبز ـ صدای پای آب ـ مسافر ـ ما هیچ ما نگاه

 (282)ص نمره 5/0ـ دهان گلخانه فکر است، به چه صنعتی اشاره دارد، توضیح بدهید؟ 13
 تشبیهی است فکر به گلخانه تشبیه شده است. گلخانه فکر اضافه

 نمره 5/0ـ مثل چه نقشی در تنوع دارد، نام ببرید؟ 14
 شود.موجب پرشوری و اثرگذاری و ماندگاری می

 نمره 5/1با سه تمثیل زیبا در پنج خط توصیف بفرمایید؟ « مزرعه خدا » ـ به گفته برخی، واژه کربال در لغت یعنی 15

    نمره 55/0ـ پرانتز در چه مواردی کاربرد دارد، نام ببرید؟ 16

 موفق باشید                                                                     
                                                


