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 )  نمره 6( معنی و مفهوم شعر و نثر ) الف
 )  . به معانی مشابه نمره تعلق می گیرد ( . نظر همکاران محترم صائب است، این بخش  در تصحیح 

 16ص   -)  25/0(  .  از خداوند پاك و آفرینندة جهان ، بترس 
 159ص   -)  25/0(   .  همه جا را ترس و وحشت فرا گرفته بود

  49ص  -) 25/0(   . پسران بازرگان پند و نصیحت پدر را شنیدند 
 147ص   -)  25/0(  .بود ) سفید و درخشان ( تمام وجود او همانند عاج فیل 

   4ص  -)  5/0 ()  ه استبزرگ داشت(  .کرده است خداوند متعال تو را تعریف و تمجید نموده و تو را تکریم 
   136ص  -)  5/0. (  ۀ خود برگشت ،سفره را خواست تا غذایی بخوردوقتی به خان

 36ص   -)  5/0( . را زندانی کرده بودند )ع(مدت چهار ماه در حال جمع کردن هیزم بودند و حضرت ابراهیم
)  25/0 . ( و کماالت حق را در خود جلوه گر سازد)  5/0( هر جزئی از اجزاي خاك استعداد آن را دارد که آدم شود 

     114ص  -
 67ص –)  75/0.( و شاعري را دانش واقعی نشمري )نویسندگی ( اي انسان ، به هوش باش که بی جهت دبیري 

اندکی از عمر باقی مانده است در . )  5/0 ( در برابر آفتاب تابستان)زودگذرند ( روزهاي کوتاه عمر مانند برف است 
 57ص  -  )  5/0(   .است  حالی که صاحب آن همچنان غافل و مغرور

که به ما بسنده نمی کند و شما را نیز خانه خراب خواهد ) 5/0( محنت و سختی ، مانند جغد شوم ویرانگري است 
  139ص  -)  5/0(  .کرد 

 
 
  

 )نمره  25/0هر واژه (  ) نمره  2 ( معنی واژه) ب  
 8ص  -)  25/0( مرگ  -13                                   41ص  -)  25/0(  نادان ، تباه عقل -12
 58 ص  -)  25/0(  عبادت کردن ، پرستش -15                                                 109 ص –)  25/0(  گدایی -14
  82ص  -)  25/0(  دریا -17                                              130 –)  25/0(  خود ستایی -16
  158ص  -)  25/0(  سرماي سخت -19                                         147ص  -)  25/0(  گیسو ، مو  -18
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 ) . گیردهاي مشابه نمره تعلّق میبه پاسخ(     )  نمره 3(   خودآزمایی) پ 
  5ص  –)  25/0. ( ) ص(معراج پیامبر اکرم

   31ص   -)  25/0. ( کل  سوم شخص یا داناي
 48ص  –)  5/0. (  انجام دادم مهمی کارهاي بزرگ وو  استفاده کردمز نعمت هاي این دنیا ا

انسانی منتقد ، بی باك و دشمن  )ره(، حاج آقا مرتضی پسندیده ، انسانی آرام و ساکت بود ولی امام  )ره(برادر امام 
 105ص  -) 5/0. (ستیز بود 

 128ص –) 25/0( عشق مجازيخدا ،  ةهر چیز مادي و بی ارزش ، بند: شبنم  -)25/0( ق حقیقیعش ،خدا :دریا 
 

 

  »دوم   ۀر صفحي تصحیح دراهنماۀ ادام«  
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 156ص  -)  5/0( بوي خوش گل یاسمن 
  رشادت و دلیري اند و شاعر نیز خواهان این اندازه از  زیرا آنان زندگی و هستی خود را در راه خدا از دست داده

  149ص  -)  5/0(  .است 
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 )نمره  3( هاي ادبی  دانش تاریخ ادبیات و )ت 
 .جاهاي خالی را کامل کنید 

   3ص –) 25/0(  خواجوي کرمانی) ج          21ص  –)  25/0(  لحن ) ب            34ص  -) 25/0(  نثر بینابین ) الف   
      76ص  –) 25/0(  آذرخش .درست است » ج« گزینه 

   87ص  –)  25/0( حسن تعلیل  .درست است » ب«گزینه  
  96ص  –)  25/0(  ایرج افشار .درست است » د«گزینه 

 135ص –)  25/0(  درست) ج                113ص  –) 25/0(  نادرست )ب               75ص  –)  25/0(  نادرست) لفا
  131ص  –)  25/0(  .از مردن و از بین رفتن است کنایه » سرد گشتن « 

                  82ص  -) 5/0مورد   2(   کنایهتشخیص ، حسن تعلیل ،  استعاره ، مراعات نظیر ، مجاز ، : هاي  هآرای
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 ) نمره  4( درك مطلب ) ث 
                   43ص  –)  25/0( زور و ناحق  .درست است » ب«گزینه 

                   83ص  –) 25/0( درست  » .و آرزوهاي لطیفم نابود شده است اعتقاد « ) الف
                   86ص  –) 25/0(  نادرست»  .هاي حماسی زیباست  صحنه« ) ب

  125ص  -)  5/0(  .د ي برایش پیش می آیبسیارهر لحظه رنج و سختی ،  دزمانی که به بیابان طلب برس
    131ص  –)  5/0(. سخن زشت و ناروا مثل تیر آزار دهنده است 

                27ص  –)  5/0(»  . غمگین و ناراحت شد« کنایه از »  . هایش شُل و آویزان شده بود لب« 
    52ص  –)  5/0( آمادة کار و خدمت شدن

    77ص  –) 5/0( . می داند که از خاك بیرون می آیدعلّت روییدن و سرخی گل را خون شهیدان  شاعر
، حیله گري و  ایجاد امید و شور و محبت و کار انسان هاي پست و فرومایه ، کار انسان هاي بزرگ و عارفان

 109ص  –)  75/0(.  گستاخی است
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 )نمره  2( شعر حفظی ) ج 

  150ص  –)  25/0(  درخت -)  25/0(  باغبان
   83ص  –)  25/0(  گوشم  - ) 25/0( مهمان ) ب                       65ص  –)  25/0(  ماجراست -)  25/0(  حلقۀ )فال

                              32ص  –)  5/0( کز سر صدق می کند شب همه شب دعاي تو
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