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١

  الزامیبخش )الف
  .لظفا به پاسخ هاي درست مشابه، نمره اختصاص دهید! خدا قوتهمکار گرامی، 

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
 125 ، ص25/0اندك، کم،  )ب                   13، ص25/0سوي خدا، توبه، پشیمانی ،بازگشت به  )الف  1

  46 ، ص25/0،فریاد و زاري به صداي بلند) د                                         110، ص 25/0هروي، منسوب به هرات، )ج
  

1  

2    

  مترادف  هم آوا  واژه
  84، ص  25/0 تنهاییبیگانگی، دوري،  84 ، ص25/0قربت،   غربت     

  
  

5/0  
  

  

  61، ص25/0طیلسان، ) ج                            88، ص 25/0، مصر) ب                      13، ص 25/0بحر، ) الف  3
 

  

75/0  

  75/0  34 ، ص25/0ستور:  سطور و چهارپا؛            100 ، ص 25/0آزرم، :  ؛       آذرم و حیا       77 ، ص 25/0یغما ، :  یقما و تاراج  4

  75/0  74 ، ص 25/0نادرست، ) ؛          ج             84 ، ص25/0درست، )؛          ب        46 ، ص25/0نادرست ، ) الف  5
  5/0  81، ص 25/0دوچین، ) ب                                                             81،، ص25/0مسند، ) الف  6
  52، ص25/0هیچ کس، )ب           52،   ص25/0،)است(، یکی کمال » است«ل حذف فع) الف  7

  

5/0  

  62، ص 25/0مصراع دوم، ) ب، 25/0.تا از خویش تهی شد و آن را نی نامیدند25/0چوب، صدتیغ جفا بر سر و تن دید یک ) الف  8
  

75/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  97، ص  5/0غوش تو پناه ،به آ آورده مرگ، گرم) ب           117، ص 5/0، ! سجودم؛ میهن اي میهن به سوي تو بود روي )الف  9

  

1  

  5/0  57، ص 5/0،فریادها برانگیخت از سنگ کوهسارانیا ) ب(  10
  106، ص  25/0تلمیح، ) 3                   49، ص 25/0اسلوب معادله،) 2                      12، ص 25/0، )و زبان دست(مجاز، ) 1  11

  
  

75/0  

   34و35، ص  25/0،)و خشم شیر سپهر، استعاره از خورشید و آتش استعاره از اعتراض(یا مجاز استعاره  12
  

25/0  

  5/0  90، ص 25/0 زمزمۀ مالیم زمزمۀ لطیف،) ب                                                                    25/0ماه ، ) الف  13
  5/0   103، ص 25/0ملّی، ) ب                                   104، ص 25/0قهرمانی، پهلوانی، )الف  14
  5/0  114، ص 25/0مهدي اخوان ثالث، ) ب                              53، ص 25/0عین القضات همدانی، ) الف  15

  )نمره 5/6(قلمرو فکري 
  53، ص  25/0. )از جان خود بگذرد( که به خودش توجه نداشته باشد 25/0کسی می تواند به عالم عشق وارد شود  16

  

5/0  

  5/0  62، ص /. 25به خاطر زیاده خواهی و زیادخوردن از بین می روند،  25/0مانند انسان هاي ثروتمند،  ،پادشاهی هاي بزرگ  17
  5/0  35، ص25/0. حمله کن 25/0، دار وسمیهمانند اژدهاي زهر  18

  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ دوم
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  نمره  تصحیح راهنماي   ردیف
  

  

  

٢

  75/0  84، ص 25/0.ظلم و ستم چیزي نمی دیدیم ما جز 25/0که همه جا پر از درد و رنج بود، 25/0در دوران حکومت ستم شاهی،  19
فقط ظاهر لباس را ، و به سبب فقر کهنه استپوسیده ولباس من  :، مست گفت 25/0را از تو می گیرم لباست  25/0براي جریمه، :مأمور گفت  20

  19، ص  25/0. دارد
75/0  

  5/0  122، ص 25/0.با رنج و سختی زیادي روبه رو خواهی شد، هرلحظه 25/0یعنی طلب، قدم بگذاري، وقتی به بیابان و مرحلۀ اول  21
  5/0    110،ص 25/0معیاري براي سنجش مردانگی و نامردي،  )ب 25/0، )یا شعري که به محتوا توجه ندارد( ظاهري داردشعري که فقط زیبایی ) الف  22
  5/0  12، ص 25/0و بخشندگی  رزاق بودن، و  25/0،)ستّارالعیوب(پوشانندة گناه و خطا    23
  5/0  47و  46ص . حال عاشق و عارف را کسی درك می کند که درد عشق کشیده باشد: مفهوم مشترك  24
  1  26،ص  25/0، 3) د     ؛                      120، 25/0،  5) ج    ؛                19، ص 25/0،  1) ب      ؛            103، ص  25/0،  4) الف  25

  

  5/0  125، ص 25/0فنا، ) ب                                               123، ص 25/0، استغنا) الف  26

                                                                   بخش انتخابی ) ب                                                                                                
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  101، ص 25/0متمم، ) ب                                                19، ص 25/0مضاف الیه، ) الف  27
  

5/0  
  5/0  62، ص 25/0بدل ،  )ب                                                                     25/0بارو، ) الف  28
  155، ص 25/0،گنجد می) ب                                                                       25/0اما، ) الف  29

  

5/0  

، )بناکردند( بیمارستان بزرگی ساختنددر کنار آن ورزشگاه، ) 2؛  25/0، ) سازش کرد/ کنار آمد(او با نامالیمات زندگی ساخت) 1  30
  ).، نمره اختصاص می یابدسایر پاسخ هاي درستبه ( 105، ص  25/0

5/0  

  5/0  152، ص گریزان) ج  31
هال و واژه هاي  برابر( ي ساختمان به آن باز می شودطه اي سقف دار در داخل خانه ها که درِ ورودمحو)ب   ،25/0عمارت،  :امارت  )الف  32

   137، ص  25/0، )البی
5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی   
  

  5/0  .)ذکر نام آثار دیگر نویسنده ، درست است( 140، ص  25/0کباب غاز، ) ب                         162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  33
  5/0  150، ص 25/0 یا کنایه ، )خنده به شمشیر(تشبیه ) ب، 25/0.که از ویژگی هاي آن شکفتن است تشبیه شده یخنده  به گل) الف  34
  5/0  109، ص25/0 تلمیح،) ب                                         104،ص 25/0حسن تعلیل، ) الف  35
  5/0  47، ص  25/0.است ،)الهی باشد(فعل دعایی و در مصراع دوم  25/0 )باد و هوا( اسم در مصراع اول  »باد«  36

  )نمره 3(فکري قلمرو  
  5/0   47، ص 25/0،  2) ب                                                 62، ص 25/0،  3) الف  37
  5/0  123ص . همگی به وحدت و یگانگی می رسند  38
  5/0  155ص  25/0، و ویژگی هاي ارزشمند معشوق ،25/0میزان عشق و شیفتگی عاشق بیان  39
  5/0  25/0 )عشق( خنده و شادي،: گل سرخ                              25/0 نیازهاي جسمانی و مادي: نان و هوا   40
  5/0  137، ص  25/0  مسلّط شدن بر دیگران در سخن گفتن )ب                                                                25/0حرّافی، ) لفا  41
  5/0  155ص .تأثیري ندارد عشق این  می بیند و گذر زمان و پیري درهمواره معشوق را زیبا   42

  24  نمرهجمع                                                             موفّق باشید                                                                                                                    
  




