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 .هاي درست و مشابه، نمره اختصاص دهيدقوّت، لطفا به پاسخ  همكاران گرامی، خدا

 نمره( 7زبانی )  قلمرو

 25/0   123ص    25/0  .تجريد(  پ 1

 25/0 163  ص  25/0  .جبين(  الف 2

 5/0  88  ص  25/0  .محافظ  دارنده، نگه  ب(   35  ص  25/0  .خشمگين و قهرآلود  الف(   3

 25/0 140ص    25/0  .شست(  ب 4

 5/0 20  ص  25/0  .صد )سد(    25/0  .)بحر(  بهر 5

 5/0 92ص     25/0  .هضم  ب(   60ص    25/0  .چريغ  الف( 6

 75/0 101  ص  25/0  .خوار  پ(    21  ص  25/0  .صوابش ب(    90  ص  25/0  .شبح  الف( 7

 5/0 19ص   25/0  .(اسناديفعل )  .گشتيشدي:    ب(    25/0  )فعل غيراسنادي(. رويمشويم: بالف(   8

 5/0 120ص   25/0.  بدل:  بلندترين كوه روي زمين    25/0.  معطوف:  شهريار 9

 153ص    25/0  .فاعليصفت    الف( 10

 141ص    25/0.  زاواركه باشد شادماني را سوابسته )پيرو(:     25/0.  رسد زين گنج بسياربه آن كس ميهسته )پايه(:   ب(  

25/0 

5/0 

 25/0 .104ص    25/0كاربرد دو حرف اضافه براي يک متّمم )بر آن بر(.   11

 71ص    25/0  .الف( حذف به قرينۀ لفظي 12

 87ص    25/0معنايي.  ب( حذف به قرينۀ    

5/0 

 5/0 47ص    25/0اليه.  صفت مضافٌ  ب(  25/0.  اينالف(   13

 5/0 53ص    25/0بنده: متّمم.     25/0عاشق: مسند.   14

 5/0 140ص    25/0ب( درست.     25/0نادرست.  الف(   15

 نمره(  5ادبی ) قلمرو

 25/0 97ص    25/0.  «بگو كه هيچ نيايد برون ز چاه  ، يوسفيا »ب(   16

 25/0 96ص   25/0  .«مالحظه افتاده بين راه؟يا ماه بي  /ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زوديا: »الف(   17

 5/0 117ص    5/0ميهن، اي ميهن.  فداي نام تو، بود و نبودم؛  18

 25/0 20ص    25/0مناظره.   19

 5/0 157ص   25/0«.  سر خويش گرفتم»  « يااند؟براي ما چه خوابي ديده»ب(    25/0خويش، پيش.  الف(   20

 25/0 113ص   25/0استعاره.   21

 25/0 27ص    25/0جامعه.   22

 25/0 12ص   25/0فرّاش.   23

 صفحۀ دومها در  ادامۀ پاسخ
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 75/0 10ص    25/0پ( تلميح.     113ص    25/0ب( ايهام.      84ص    25/0الف( جناس.   24

 75/0 23ص    25/0نما.  متناقض  -2پ(     49ص    25/0اسلوب معادله.    -4ب(    103ص   25/0  .آميزيحس  -1الف(   25

 25/0 26ص    25/0.  «مثل من استبنماييد كه هركس نکند    /وطنان در راه آزادي خويشفکري اي هم»  :ياالف(   26

 25/0 114ص    25/0در حياط كوچک پاييز در زندان.   27

 5/0   85ص    25/0سلمان هراتي.  ب(        57ص   25/0الف( شفيعي كدكني.   28

 نمره(  8) فکری  قلمرو

 25/0 61ص    25/0توقّف كوتاه.   29

 25/0 27ص    25/0.  مناعت طبع يا قناعتا  بلندنظري ي 30

 25/0 136ص   25/0تأكيد بر خوردن غذا.   31

 25/0 125ص    25/0.  هفتميا وادي    فقر و فنا 32

 25/0 47ص    25/0.  انددور شده  ب خودويا كساني كه از محب  هاكشيدههجران 33

 25/0 104ص    25/0گنه دادگر«.  كه بخشود بر بي  ب( يا »همي داد مژده يکي را دگر/ 34

 25/0 110ص   25/0مرگ رستم.   35

 25/0 12-13صص   25/0توبه به درگاه خدا.   36

 25/0عشق.  ناپذيري  توصيفيا    استبيان نمودهترين تعابير  با تازهعشق خود را  شاعر   37

 155ص    25/0  .ناپذيري معشوقوصفيا    هاستمحبوب داراي بهترين خصلت

5/0 

 5/0 150ص    5/0زندگي.    هايتضرور 38

 77ص    25/0شدم(.  حال ميبردم )خوشاز شنيدن اسم شهر، لذّت مي  الف( 39

 47ص    5/0شود.  بهره باشد، روزگارش تباه ميكس از عشق بيهر  ب(

 12ص    5/0  است.گرديده  با پرورش و توجّه او، نخلي بلندخرمايي    هستۀ  پ(

 52ص    5/0. پذير استوسيلۀ عشق، امکانرسيدن به زيبايي، تنها به  ت(

 138ص    5/0  كار كنند.دانستند چهنميشدّت گرفتار شده بودند و  بهها  مهمان  ث(

 92ص    5/0برسانم.  سعي كردم دقيقًا از شما پيروي كنم؛ با سرعت خودم را به سنگر    ج(

 35ص    5/0  .بنشين  تخت پادشاهيبر    .بردارروسري سفيد )برف( را از سرت    اين  چ(

  86ص    5/0د.  نكنپاک را نابود نميو گفتار   نيک  آوازۀهاي جهان،  پديده  يک ازهيچ  ح(

 122ص    5/0  .نيست  مسافت اين راه، آگاهكسي از    ؛استجهان از اين راه بازنگشتهكسي در    خ(

 101ص    75/0  .بياورد  دشت  از  اندامدرشت  شترِ  كاروان  صد  شتربان،   كه  داد  فرمان  وزير  به د(  
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 20 باشيد                                                             جمع نمره   و سربلند پيروز
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