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  )نمره 6( معنی شعر و نثر 

  131ص )25/0(  .تو باد) پیشکش(بهار هدیه ) ترینخرّم( سرسبزترین 
  110ص     )25/0(....کبوتري بود ها آن) رهبر( رئیس 

  75 ص)      25/0( .) شروع به سخن گفتن بکنم. ( تصمیم گرفتم با او سخن را آغاز کنم
  100ص                 )25/0(را به آن یار مهربان برسان) مهر و موم شده( سربسته این نامۀ 
  54ص             )25/0(.گیرمت آن را به عهده نمیو مسئولی)25/0( کنمرا قبول نمی) مال(من این 

  13ص )5/0.) (عقلت را به دست احساس مده و خود را خوار مکن. ( عقل و احساس خود را تباه مکن 
  162ص )            25/0( .کنمبدون واسطه خلق می) 25/0(جسم آدم را : خداوند گفت

  86ص )     5/0. (کنداو را تهدید می) 25/0) (جوانی(حوادث ناگوار شکوه 
  147ص ) 75/0(.)دست یافتم( جام به شغلی در بانک ملّی رسیدم بسیاري کردم تا سران) گیرياصرار ، پی( تالش 
 ) 25/0()عصر ستم و بیداد( و از روزن شب  )5/0( )پاك و زالل بود(صحبت بود را دیدم که با آیینه هم) امام( مردي 

  124ص ) 25/0(. نگریستمی اسالم) گذشتۀ درخشان( به شوکت دیرینۀ 
که با تنهـایی ایـن کـوه معاشـرت و دوسـتی      ) 25/0(نشین دارد همیک دوست همراه و ) 25/0) (کوه(این خلوت 

  137-138صص ) 5/0. (دارد  ايیوستهپ
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  .)دارد 25/0ذکر یک مورد کافی است و ( )نمره 2( واژه معنی ) ب
  98ص /  دوري، جدایی 
  19ص /    صورت، چهره 

  103 ص/ بغل، آغوش 
  158ص  /    روش، طریقه

  120ص /       زیباروي، محبوب، معشوق
  14 ص /   شکوه

  153 ص/  تنگنا، کار سخت و دشوارمضیق، 
  112ص  /     دوستی، محبت، دوستی گرفتن
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  )نمره 3( خودآزمایی ) پ
  93ص ) 25/0(خودخواه  /گزینۀ ب 

  40 ص) 25/0. (دهدفلک داراي معنی نوعی تنبیه است یا ضربه زدن با چوب بر کف پاها نیز معنی می
  153ص ) 25/0( .......از / رساندت که یکی گزینۀ ب یا تا به جایی 

  56ص ) ذکر یک مورد) 25/0(ایجاد شور و رغبت در خوانندگان، افزایش جذابیت کتاب، عبرت آموزي
  126ص ) 5/0. (است) شنیدن خبر خوش ( در باور عامیانه ، نشانۀ آمدن مهمان عزیز» پریدن پلک چشم« 
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    »ها صفحه دومادامه پاسخ«   
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اند طبیعت را از تکرار ساخته) 25/0) (ذکر یک مورد.( شود با تکرار نیرومند می /چون جامعه به تکرار نیازمند است 
  116 ص) 25/0. (گیردو طبیعت و احساس با تکرار جان می

  163ص  )5/0(آمیختن عشق با روح انسان 
  102ص ) 5/0. (پرداخت، به شرح آن چه دیده بود 
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  )نمره 4( درك مطلب) ت
  163-164 ص   )25/0(عشق، محبت

    104ص  )25/0(گنج، همه چیز ) پ      3ص  )25/0(پی بردن به حقایق ) ب      69ص )  25/0(فلسطین ) الف
   129ص  )25/0() گرفته، تنگ( دل غمگین ) ج      101ص  )25/0(خداوند ) ث     146ص  )25/0(متفکّر ، ناراحت ) ت

  120 ص )25/0(الف یا مقلّد 
  150و5صفحات  )25/0() ص(معراج پیامبر  )25/0(/   جبریل مقیم آستانت  /ب 

  ) 25/0(تو براي وصل کردن آمدي / جاي خالی اول گزینۀ ب 
  160ص ) 25/0(ام هر کسی را سیرتی بنهاده /دوم گزینۀ الف  یجاي خال

   ) 25/0(بسیار منی کرد  =تکبرورزي بسیار 
  113ص ) 25/0........ (بنگر که از این چرخ  /مصراع دوم بیت  =بشرتاثیرفلک درسرنوشت 

  127ص ) 25/0) (نگاه عاشقانه( عاشقانه 
  81ص ) 25/0(روشنایی چشمان، قدرت بینایی چشم 
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  )نمره3(هاي ادبی دانشتاریخ ادبیات و ) ث
  87 ص) 25/0(جنگ و صلح ........ لئون تولستوي  /گزینۀ الف 

  6ص ) 25/0( خ بلعمییتار /گزینۀ پ 
  123 ص) 25/0(انقالب اسالمی 

  27ص ) 25/0(لحن 
  28ص ) 25/0) (گوهر مراد( ساعديغالمحسین ) ب     16ص ) 25/0(علی حاتمی )  الف

  135ص ) 25/0(زندگی نامه                       152) 25/0(  عشق
  )        25/0هر مورد (   131حسن تعلیل ص ) ت     75کنایه ص ) پ     65حس آمیزي ص ) ب    11اغراق ص ) الف
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  )نمره 2(حفظ شعر ) ج
      150 ص) 5/0(سیراب  /ت 

  106 ص)  25/0(پنهانی )                25/0(هاي خنده
  106 ص)5/0(  خانه رو نهد به ویرانیپیش از آنکه این 

  150ص  )5/0( ور نه این شطّ روان چیست که در بغداد است؟/ ب 
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    با تشکّر از همکاران محترم  

 




