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١

  ، امال و دستورمعنی واژه  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
  161، ص 25/0 ،سالخورده )ب                                                                          35، ص 25/0نوعی مارسمی،  )الف  1

  134ص  ،0/ 25 ،درماندگی) د                                                                                      26ص  ،25/0 ،بیگانگان )ج
  150، ص 25/0بیرون کشیده) و              70، ص 25/0، مطابق تیرماه شمسی، ، ماه دهم از سال رومیانماه گرما) هـ

  
  

5/1  

  12ص  ،25/0 ،فایق )ج                             73ص  0،/25سموم )ب                                     53ص  ،25/0بهر) الف  2
  

75/0  
 110ص  ،25/0، هریوه )ج                        101ص ، 25/0خوار )ب                        90ص  ،25/0، ترین حزین) الف   3

  

75/0  
  66ص ، 25/0، ممیز) ب                        67ص  ،25/0، الیهمضاف صفت  )الف  4

  

5/0  
  5/0  141ص  ،25/0 ،اما) ب          151ص ، .)که نهاد است نیز حذف شده است» تو«( 25/0 ،)از من نگیر( فعل نگیر )الف  5
  5/0  152، ص25/0 ،شباهت )ب                                152ص  ،25/0، مکان )الف  6
  5/0  155ص  ،25/0، ترکیب اضافی )ب                       155ص  ،25/0، ماضی نقلی )الف  7
  5/0  34ص ، 5/0، »سرد و سیه و خموش و آوند گشت زمین ز جور گردونچون «  8
  5/0  105ص  ،25/0سازش کرد،  )ب                        105، ص 25/0  فراهم کرد، ) الف  9
  5/0  باروهاي دودخورده :  یا                          معطوف                                          62ص  ،5/0 ،پایتخت ایتالیا: بدل  10
  5/0  54ص ، 25/0، مسند: پاك                                                    25/0، نهاد: عشق 11

  آرایه هاي ادبی و حفظ شعر) نمره 5( قلمروادبی) ب
  

                                 27ص  ،25/0 ،تلمیح) ج                             49ص ، 25/0، اسلوب معادله )ب                          34 ص 0، /25 ،حسن تعلیل) الف  12

75/0  
  5/0  121ص ، 5/0 ،عاشقان مجازي  13
  5/0  141ص ، 5/0، انتظارکشیدن  14
  5/0  158 ،ص 5/0، امیزيحس: صداي گرم   15
  25/0  73، ص 25/0قلب یا قلبم ،  16
  25/0  12ص ، 25/0، استعاره  17
  25/0  47ص ، 25/0، سجنا  18
  57ص  ،5/0، ، در چشم جویبارانبیداري ستاره) الف  19

  96ص  ،5/0 ،خورشید شامگاه؟ سر بریدة! یا نه) ب
  117ص  ،5/0، بود روي سجودم میهن اي میهنبه سوي تو ) ج
  22ص ، 5/0 ،دست از مس وجود چو مردان ره بشوي) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   نظم و نثر معنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
  . نمره اختصاص دهید ،هاي درست مشابه لطفا به پاسخ. همکاران گرامی، خسته نباشید

    19ص  ،5/0، هحاکمان جامعخواري  رشوه 20
  

5/0  
  5/0  123، ص5/0، غناتاس )د 21
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٢

  5/0                               46ص  ،5/0 درگاه حق، ،یحقیق/ عالم معنا   22
  5/0  103ص ، 5/0رویارویی با مرگ، براي  )ر ساختنخود را معطّ( آماده شدن  23
  5/0                                 113ص  ،5/0، لبخند  24
  5/0                                35ص  ،5/0، )خود شاعر(رعراي بهاملک الشّ  25
  5/0                               85ص ، 5/0 )رسیدن به وحدت و یکپارچگی( ،حاد و همبستگی با مردماتّ  26
  5/0                               53ص  ،5/0، عشق  27
  60ص  ،25/0 .کردیم اقامت در شهر سیرجان» قنات حسنی«کنار 25/0 طلوع خورشیدو صبح ، هنگام  )الف  28

  92ص  ،25/0. دشمن شدیم سنگرهايپیش روي  )میدان(طۀ و وارد محو ، 25/0 تمام شد گذرگاه )ب
  12ص  ،5/0. است خداوند براي همه پهن شده سخاوتمندانۀنعمت هاي بی مضایقه و  سفرةو  )ج
  137ص ، 5/0 .بلند شد راهروي خانهصداي زنگ تلفن از  ،میاندر این ) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  19ص  ،5/0 .آن جا برویمبه  ؛حاکم نزدیک است خانۀ: گفت  )الف  29
  110، ص 5/0. سنجش محبت و دشمنی مردان و نامردان است مالكاین شعر من  )ب
  123ص ، 5/0. هرکس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود) ج
  47ص  ،5/0. ن با سوز و گداز و هجران سپري شدروزهاي عمر عاشقا) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  20  »باشید وفّقم«  
  




