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  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! ، خدا قوت همکاران گرامی

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  
  25/0،   35، ص خشمگین و قهرآلود )ب                                     25/0،   12، ص  ، بالیده  بلند )الف  1

  25/0، 73، ص گردشگاه، تماشاگاه) د                               25/0، 53، ص خوراك ،رمق ، نیرو )ج
1  

  25/0   25/0،  65، ص  گزینه ب  2
  25/0،  105، ص واژة اندیشه  3

  

25/0  
  5/0  ، 25/0، 84، ص غربت)ب                                                     25/0 ،  88، ص صرم)الف  4

  

  25/0  25/0، 121، ص  3گزینۀ   5
  75/0   25/0، 92خواسته، ص : خاسته                   ؛25/0،  73، ص تأللؤ: طأللؤ               110،25/0، ص هریوه: حریوه  6

  

  25/0    25/0، 105، ص  2گزینه   7
  5/0  25/0،  74، ص صفت قید )ب                                      25/0 ، 67، ص  مضاف الیه صفت )الف  8
  75/0  101، ص     25/0 کی  ن کاووسجا: ترکیب اضافی) ج             25/0: حرف اضافه) ب                  25/0 شهریار) الف  9
  25/0 واو عطف) ب                        ،  25/0 گل و گیاه پشم گوسفندان را رنگین کرده است) الف  10

  81، ص  25/0  قرینه لفظی) د                                                                                      25/0ماضی نقلی ) ج
1  

  ) نمره4( قلمروادبی
  5/0،  97ص اي محسن شهید من اي حسن بی گناه ،  )ب              ، 5/0،   57، ص  بیداري ستاره در چشم جویباران) الف  11

  117، ص 25/0/!؛ میهن اي میهن25/0 اگر خوابم اگر بیدار)ج
  

5/1  

  25/0، 19، ص 1گزینۀ  12
  

  

25/0  

  25/0، 34حسن تعلیل ص) 5،  25/0 ،103حس آمیزي ، ص ) 3، 25/0 113ایهام ، ص ، ) 2،  25/0  ،47سلوب معادله ، ص ا )1  13
  

1  

  25/0  25/0،  84م، ص ظلم و ست    14
  5/0   52ص کمالو  جمال  15
  ،  25/0، 69، ص عطار) ب                                            25/0 ،114، ص  ثالث اخوان) الف  16

  

5/0  
  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 

شادي بخش  25/0) بازدم( و هنگامی که باال می آید ،  25/0.یاري کنندة زندگی است   25/0 )دم( هر نفسی که پایین می رود   17
  12ص  25/0.وجود است 

1  

  5/0  46، ص   25/0 و اسرار من را از درونم جست و جو نکرد  25/0یار من شد  هر کس بنا بر گمان  و پندار خود  18
  1  103ص ،  5/0حفظ نمی کند ) از آتش ( خداوند جهان آفرین ، من را  5/0در این اتفاق من گناه کار  هستم است که اگر اینچنین   19

  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ دوم
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٢

  5/0  61، ص  5/0.انسان به هر جایگاهی که می رسد گمان می کند به کمال مطلوب خود رسیده است   20
  5/0  122، ص 25/0.و کسی از مسافت آن آگاهی ندارد 25/0در جهان کسی از این راه باز نگشته است   21
  25/0  25/0،   21، صرشوه خواري    22
  5/0  5/0، 76، ص .همۀ اجزاي هستی در حال عبادت  خدا هستند  23
 25/0،  49، صگزینه ب  24

  

25/0  
  5/0  12ص 3،  25/0 وادي استغنا) ب                                   25/0 وادي حیرت) الف  25
  5/0              95، ص    25/0 بی اعتبار کردن مرگ) ب      ،       25/0ان یا شهداي جنگ جانباز) الف  26
  ،     26، ص  25/0بیگانه ستیزي )3 56ص  25/0از جان گذشتگی عاشق ) 2، 12ص  25/0 سپاسگزاري از خداونددر ناتوانی  )1  27

  62، ص  25/0ناپایداري قدرت ) 4 
1  

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  .را تصحیح نمایید اولسوال  8سوال پاسخ داده باشد فقط  8، اگر دانش آموز به بیش از  گرامیمصححین 

  5/0  25/0 ، 19وجود ندارد ص: نیست، 25/0 ،19ص ،برویم : شویم   28
29  
  

  

  )25/0هر پیکان درست (      دو     تخته     فرش  
  

5/0  

  5/0                                    120 ، ص 25/0،  بدل   25/0ترین کوه روي زمین ، بلند   30
  5/0  137، ص  25/0، حضّار )ب                                                      25/0، جبهه )الف  31
  5/0  152، ص  25/0، )همنسوب به کاو(نسبت ) ب                               25/0 )مانند کوه(  ،شباهت) الف  32
  5/0  141، ص اما  : ، ؛  هم پایه ساز  25/0که ، : وابسته ساز   33
  5/0  109، ص  25/0، داستانی ) ب                                              100ص   25/0، ی ملّ) الف  34
  5/0  155، ص  25/0،  دست زمان                                           ،       25/0 )می جوید ،می بیند (عشق   35
  5/0  43، ص 25/0، احمد عربلو: شیرین فرهاد  ۀقص) ب                     51، ص 25/0،  )مولوي : فیه مافیه () الف  36
        )تعلق گیرد5/0که جواب صحیح است فقط به گزینه الف   محترم مصحح (   162، ص  5/0آلفونس دوده، :ه هاي دوشنبه قص) الف  37

  

5/0  
   5/0،  112شده بود ، ص گرفتار این چاهی که به جاي آب ، زهر شمشیر و نیزه داشت ، ) ته( در ، رستماکنون    38

  

5/0  
  5/0  132ص  25/0آید  ک بار چنین فرصتی برایشان پیش میفقط ی 25/0سال طوالنی  دراین بیچاره ها   39
  5/0  53ص 5/0، عشق دیوانگی خوشایندي است، الهی عاشق باشد زیرا 25/0در این دنیاي سالخورده ، هر کجا جوانی هست   40
  5/0  155، ص 25/0 .موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0 عشق جاودانی یا همیشگی ، همواره عشق یا معشوق قدیمی خود را  41
  5/0  140، ص  25/0،  خیلی متعجب شدم) ب                ، 25/0 138نقشه ما دارد عملی می شود ص) الف  42
  5/0  142، ص  25/0، از ماست که بر ماست  )ب                        156ص  25/0 ر بودن قصه عشق نامکرّ )الف  43

  24  خدا قوت
  س
  
  
  
  
  
  

  




