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  ١

    ) نمره6( معنی و مفهوم شعر و نثر  الف
 119ص) 25/0(.بیشتر داد)  شکوه یا رونق( اسالم نوروز را جلوه -1  

  53ص                            )25/0(.  این مرد بزرگ ، شروع به نوشتن کرد -2
  159ص )25/0(.مرا به سکوت وادار کردي، اي موسی : گفت  -3
  120ص )25/0(.از کار خود زیان دید -4
  110ص) 25/0.(و دانه ریخت) 25/0(جلو آمد ) شکارچی ( صیاد  -5
  102ص)5/0.(برگشت و به شرح آن چه دیده بود ، پرداخت - 6
  162ص  )5/0. (عزرائیل یک مشت خاك از روي تمام زمین برداشت - 7
  52ص ) 25/0. (عوض کرد) 25/0(هایش را لباس) 25/0(به خیمه آمد ) 25/0(امیر از مرگ نجات یافته -8
نند کالهی و بر سرِ شاخه هاي کوچک درختان ، شکوفه ها را ما) 25/0(پوشانده  بر درختان لباسی از برگ هاي سبز -9

  3ص)5/0.(قرار داده  است
  154ص)25/0.(نمایان است) 25/0)(کلّ هستی(در همه جا)25/0(آشکارا )خداوند( معشوق) 25/0(اي خردمندان-10
زرق و برق و فریب (چنین کسی یا دچار رنگ ) 5/0. (تو زنده و باطراوت نشود بدبخت است ]عیسایی[کسی که از دم  -11
  104ص ) 5/0. (شود یا دچار آوازه و شهرت طلبیمی) 
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    ) 25/0(هر مورد ) .براي هر واژه یک معنی کافی است( ) نمره2( واژگان  ب

  69ص   کوچ، کوچیدن  -12  
  75صسر گیج گاه ، قسمت  فوقانی خارجی استخوان -13
  21ص  کسی که دیگري فرمان او را می برد ، اطاعت شده -14
  131صبلبل ، عندلیب   -15
  113صعمق ، ژرفا -16
  138ص  جیغ - 17
  146ص اسب - 18
 86صکژ رفتار ، بد رفتار -19
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   ) نمره 3( خودآزمایی  پ
   121ص )   5/0( . خودباختگی رکورانه  یا وتقلید ک -20  

   93ص ) 5/0(.کنندامکانات موجود استفاده نمیگمراهان یا کسانی که از راه حقیقت دور هستند یا افرادي که از -21
   100ص  )5/0(. داردامید رسیدن به معشوق ، عاشق را زنده نگه می  - 22
  58ص )5/0(. می شود) خفتگان(یا باعث هوشیاري یا عبرت غافالن . خوانندگان را افزایش دهد)نشاط و رغبت(شادي و میل  -23
   152ص ) 5/0(. جان گداختن در آتش عشق - 24
  40ص )     5/0. (استاز اصل غافلگیري استفاده کرده و بدون مقدمه و فضاسازي داستان را آغاز کرده -25
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    صفحۀ دوم هاپاسخادامۀ  
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  ٢

   ) نمره 4( درك مطلب  ث

  159ص )25/0( ب   یا  خداوند -26  
  94ص ) 25/0(عشق و محبت  یا لطف و عنایت خداوند  -27
  148ص)  25/0( سردي هوا یا سردي آب  - 28
  139ص ) 25/0( .به خود توجهی ندارد - 29
  113ص )5/0(بر همه چیز تسلّط وقدرت داشتن -30
  21ص )5/0(.استبداد رضاخان  یا پهلوي با کسی تعارف ندارد -31
   69ص)5/0(. آمادة حرکت و هجوم هستند  -32
124ص ) 0/ 25( گذشتۀ درخشان اسالم: شوکت دیرینه )            25/0(عصر ستم و بیداد : روزن شب  -33  
( قدر و پست است  یا بیانگرعظمت مقام پیامبر اکرم در برابر تو، بی امی که فلک نهم با مرتبۀ رفیعتو آنچنان بلند مق-34
  5ص) 5/0(.است) ص 
می نگریست  یا حقیقت و عظمت روحی او را نادیده می گرفت ) بعد جسمانی ( چون ابلیس انسان را از یک بعد -35

  165ص)  5/0(.

25/0  
25/0  
25/0  
25/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  
5/0  
  

    ) نمره 3( هاي ادبیدانش  ث

  86ص )25/0(ب یا مسائل اجتماعی - 36  
   6ص)25/0(.اسـت) سـاده ( مرســل » تاریــخ بلعمـی « ب  یا  نثــرکتاب - 37
  50ص )    25/0(نقد فنّی  - 38
  28ص  )25/0) (گوهر مراد(غالمحسین ساعدي -39
   43ص )25/0(  )من(اول شخص  -40
  127ص  )25/0(شعر سپید -41
  162ص       )25/0(مرصاد العباد         )ب - 42
  131ص ) 25/0(»اسـتتر اش خوش آهنگاین ساز ، شکسته/ شکـن دل بـی نواي مـا را اي عشقب« ب  یا  -43
  159ص)25/0(، جناس ناقص )  25/0(فُشار و فشار   -44
     143ص)  25/0(بخاراي من ایل من                )25/0(بهمن بیگی  محمد -45
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    ) نمره 2( حفظ شعر  ج

   150ص )25/0( یا روان پ -46  
  )106ص ) (25/0(  ار عشق اي دل کی بود پشیمانیــدر قم) ب - 47
  150ص)5/0(دل در این پیرزن عشوه گر دهر مبند - 48
   106ص)25/0(روحانی ) الف - 49
   150ص) 25/0(بی بنیاد) ب

  83ص)25/0(شب نشینان) پ 
  61ص)25/0(زکاتم ) ت  
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25/0  
5/0  

1  

  »همکار گرامی خدا قوت«




