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

 نمره( 7زبانی )  قلمرو

 5/0 47ص    25/0دوست، همدم، همراه. ب(                   134 ص  25/0  .آغاز(  الف 1

 25/0 10  ص  25/0  .پوييدن  (ب 2

 25/0 36  ص  25/0اورنگ.   3

 75/0 62ص    25/0ها.  پ( امپراتوري                  10ص   25/0.  ناييثب(                       48ص    25/0  .سور(  الف 4

 5/0 137ص    25/0عمارت.   5

 75/0 137ص    25/0مألوف.                         168ص    25/0مرهم.                     154ص    25/0حيات.  ذي 6

 5/0 19ص   25/0.  اخذ كرد  ب(            104ص    25/0الف( آغاز كرد.   7

 75/0 84ص     25/0با من سمت باران بيا.           25/0ب( غرق غبار و غربتيم.                            25/0الف( معطوف.   8

 75/0 150ص   25/0صفت فاعلي.    پ(                           25/0اضافي.    ب(                          25/0الف( آسمان.   9

 75/0 51ص    25/0نهاد.                               25/0سند.  م  ب(                 25/0مضارع التزامي.  الف(   10

 25/0 57ص    25/0معنايي.   11

 5/0 88ص    25/0مفعول.    ب(      25/0كه حرفتان را بشنوم.  الف(   12

 63ص    25/0  مطلب  اين  خواندنب(               25/0اليه.  الف( صفت مضاف   13

 

5/0 

 نمره(  5ادبی ) قلمرو

 117  ص  5/0.  ميهن  اي ميهن  سجودم  روي  بوَد  تو  سويالف( به 14

 97ص    5/0آخرت.    يهااست نفس  يزندگ  زِيب( لبر   

1 

 25/0 93ص   25/0.  يشجاع  يدمهديّس 15

 25/0 29ص    25/0كرد.  ب( پيش از آني كه زند سبزه سر از خاكش، كاش/ دل عارف هوس سبزه و صحرا مي 16

 5/0 162ص    25/0كوب.  عبدالحسين زرّين  25/0هاي دوشنبه.  قصّه 17

 25/0 150ص    25/0عشق.   18

 25/0 103ص    25/0ملّي.   19

 5/0 127ص    5/0 د.با شيطان همکاري كر  ،از مرغاني بهشتي بود و در فريفتن آدم و حوابنا بر روايات، طاووس   20

 75/0 95ص    25/0كنايه: به بازي نگرفت.                        25/0تشخيص: مرگ.  ب(                              25/0الف( نشان.   21

 25/0 20ص    25/0قبر.   22

 25/0 154ص    25/0كشتي.   23

 75/0 53ص    25/0ايهام.  -1پ(        49ص    25/0اسلوب معادله.    -4ب(             103ص   25/0اغراق.    -2الف(   24

 در صفحۀ دومها  ادامۀ پاسخ
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 نمره(  8) فکری  قلمرو

 25/0 153ص    25/0دلي از جور ايّام/ لب خندان بياور چون لب جام.  ب( اگر خونين 25

 25/0 103ص    25/0روز مانند شب تاريک شد.   26

 25/0 123ص   25/0.  اي استهفت دوزخ همچو يخ افسرده  /اي استهشت جنّت نيز اينجا مردهب(   27

 25/0 114ص    25/0.  هم بر بدوخته  برادر بدرخت و  پ(   28

 25/0 62ص    25/0روم.   29

 25/0 27ص    25/0قلم.  داشتن مردم صاحب 30

 5/0 70ص    25/0.  رونق بخشيدن          25/0اميد/ توجّه داشتن.   31

 25/0 112ص    25/0مرگ/ چاه.   32

 25/0 126ص    25/0دنيا.   33

 25/0 139ص    25/0  .ميزبان محترم را زمين انداختروا نيست بيش از اين روي  الف(   34

 25/0 73ص   25/0  برد.در حالي كه سر درون چاه ميگريستن حضرت علي )ع(  اشاره به   35

 5/0 155-156ص  ص  5/0نامکرّر بودن و تازگي عشق.   36

 5/0 53ص    5/0داند.  طۀ رسيدن به خدا ميزيرا عشق را واس 37

 12ص    5/0.  كندشان قطع نميآنها را با وجود خطاهاي زشتمقرّر  روزي    الف( 38

 110ص    5/0.  دوستي مردان و دشمني نامردان است  سنجش  معياراين شعر،    ب(

 84ص  0/ 5 است. مبخش ، در فضاي كشور، روشنيامام )ره(  / خورشيدِ آزادي و اميد  اكنون  پ(

 52ص    5/0  كند.پذيرد و در هرجايي اقامت نميو عشق هركسي را نمي  ت(

 71ص    5/0بوديم.  گرفتار شهرنشيني نشده وآمد داشتيم و  هنوز به ده رفت  ث(

 140ص   5/0  .نباشم  رتبه  ارتقايبه فکر    ديگر  كهاز اين كار پشيمان شدم    ج(

 122ص  0/ 5 . نيست مسافت اين راه، آگاه كسي از   ]به همين دليل[است كسي در جهان از اين راه بازنگشته  چ(

 101ص  0/ 5 . است ( تهمتسخن )اين از اين  ترآسانگفت كه اي پادشاه، تحمّل دوزخ براي من   گونهاينسياوش   ح(
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