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  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  .لطفا به پاسخ هاي مشابه  صحیح ، نمره تعلق گیرد

  نمره

  

  

  

١

  )نمره 5/7(قلمرو زبانی 
 88، ص 25/0؛ اصرارکننده، پافشاري کننده)ب                        132، ص25/0ارتقا یافتن ، رتبه گرفتن  ؛)الف  1

   114، ص./25ناله و فریاد با صداي بلند، شیون ؛ ) د                                       10ص 25/0مانند، مثل، همسان ؛ )ج
  

1  

  5/0  36، ص25/0سریر، ) ب                       122، ص    25/0، )عاشق نیز درست است(گرم رو، ) الف  2
  

   61، ص25/0، طیلسان) ج                  84ص  25/0، غربت ) ب               12 ، ص25/0، ر ـهب) الف  3
 

  

75/0  

          101، ص25/0یون،کاروان هصد                            35، ص/25ماد و مرهم ، ض  4
  109،  25/0سورت سرماي دي،                   139ص  ، 25/0،بقوالت و حبوبات 

  
  

1  

  )داروغه متمم و خوابگاه مسند(  19، ص25/0نادرست، ) ب     )ي در مستی و نیست دوم( 19،ص 25/0درست ) الف  5
  .)ان در خاوران نشانه مکان و در شامگاهان ، نشانه زمان است(  152، ص 25/0نادرست ،) ج

  

75/0  
  

  5/0  92، ص25/0شما، ) ب                                             92، ص25/0مفعول، ) الف  6
  

  155، ص  25/0چه ، )ج  ،                     25/0، ماضی نقلی )ب          ،         25/0لفظی، ) الف  7
  

75/0  

  75/0  62ص، 25/0که، ) ج   ،                 25/0خون ضعیفان ، ) ب                        ، 25/0مسند، ) الف  8
   66  ، ص25/0ممیز، : فرسخ ) ب                                 75، ص 25/0قید صفت، : نسبتا ) الف   9

  مضاف الیه مضاف الیه: ایران ) د                              74، ص25/0صفت مضاف الیه ، : این ) ج
1  

  5/0  120، ص 25/0شهریار، )ب                                            ، ص            25/0پرندگان، ) الف  10
  ) نمره4( قلمروادبی

  ،  25/0، )مورد یک (فراش باد صبا، دایۀ ابر بهاري، بنات نبات، مهد زمین ) الف  11
   16، ص 25/0استعاره از سبزه ها و چمنزار، : 25/0دینفرش زمرّ) ب

  

  

75/0  

  90، ص 25/0حس آمیزي، )4      34، ص 25/0حسن تعلیل، ) 3   47، ص25/0اسلوب معادله، ) 2   53، ص25/0تضاد، ) 1  12
/  
  

1  
   106، ص5/0آزمایش کردن ،  :زدن  سنگ را بر سبوي  13

  

5/0  
امل، عارف کامل، موالنا ، انسان ک) ب   126، ص 0/)کسانی که عشقشان حقیقی نیست (25سان هایی که عاشق ظاهرند، ان)الف  14

  46،ص 25/0
  

5/0  

  5/0  103، ص 5/0الف،  15
  .هر یک از آثار زیر را بنویسید نام پدیدآورندة  16

  125، ص 25/0ار، عطّ) ج               85 ، ص25/0سلمان هراتی ، ) ب                         ، ص 25/0علی شریعتی، ) الف
  

   
75/0  
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  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  .لطفا به پاسخ هاي مشابه  صحیح ، نمره تعلق گیرد

  نمره

  

  

  

٢

  دومدر صفحۀ  پاسخ ها ادامۀ 
  

  )نمره5/8(قلمرو فکري 
  35، ص 75/0. این ظلم حاکم را همچون خانه اي ویران کن ؛ زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد  17

  

75/0  
  75/0   62، ص75/0. و اطاعت می کردند و از آن حساب می بردند روزگاري همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند  18
  5/0   46، ص5/0. هرکسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می شود و حال درون او را درك نمی کند  19
. با این انقالب، تو هم به پاخیز که حتی اگر در این راه شهید هم شدیم ، انقالب و آزادي به عنوان یادگار ما در وطن باقی می ماند  20

  85، ص 75/0
75/0  

  75/0  103، ص 75/0. وقتی که پیش شاه کاووس رفت ، از اسب پیاده شد و تعظیم کرد  21
  5/0   122، ص5/0. قدم بگذاري، رنج و سختی هاي زیادي در برابر تو ظاهر می شود) اولین مرحله(وقتی در مرحلۀ طلب   22
   112، ص 25/0؛   مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود،    25/0رستم ،   23

  

5/0  
  5/0    19، ص5/0رشوه خواري،   24
 86، ص 5/0. نام و سخن نیک ماندگار است)ب                                  26، ص5/0بیگانه ستیزي ، ) الف  25

)  

1  
26    

  47، ص 25/0،  2) د              142، ص  25/0، 5) ج         14، ص25/0، 1) ب         153، ص25/0، 4) الف
  

1  
  

 125، ص 25/0فنا،  )ب                                         123، ص25/0، استغنا)الف  27
   

5/0  
  5/0   155، ص5/0. روح راستگوي عاشق هر چه را که در ذهن آدم می گنجد، براي معشوق ترسیم کرده است  28
  5/0  76، ص 5/0)گرایانه به زیبایی، زیبایی را ازبین می برد یا نگاه عقل(چون زیبایی ها را نمی توان با عقل دریافت   29

                »موفق باشید«
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