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١

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

  )نمره 7(قلمرو زبانی 
   25/0، 13، ص ن در مسجد بمانند و به عبادت پردازندت معی، کسانی که در مدجمع عاکف) الف  1

                25/0، 110، ص  داراي ارتعاش ، لرزنده) ج                                                      25/0،   52، ص نهایت) ب
  25/0، 133به دیدار خویشاوندان رفتن و احوال پرسی از خویشان ، ص ) د

1  

  5/0   25/0،  73نظاره ، ص: تماشا                                ؛                           25/0، 155، ص صحیفه : کتاب   2
  5/0  25/0، 47، ص مستور)ب                   ؛                                                 25/0، 84، ص غربت) الف  3
  1  25/0، 35ص  ارغند     – 25/0،  109، ص سورت سرما            –25/0، 61، ص  طیلسان      –25/0،  90، ص و سایه شبح  4
  5/0  61ص   25/0،مفعول: اسرار                                                                                   25/0،  مسند: یار  5
  25/0  25/0، 54ص  2 گزینۀ  6
  5/0  65ص  25/0،  صفت مضاف الیه) ب                                                                               25/0ص  ممیز ،) الف  7
  5/0  20، ص 25/0.غیر اسنادي در معنی وجود ندارد:  مصراع دوم                                       25/0اسنادي : مصراع اول   8
  75/0  104ص   25/0معطوف) ج                                      25/0اضافی ) ب                          25/0که ) الف  9
  5/0  151ص  25/0 مضارع اخباري ) ب                                                                              25/0 زمان بهار )الف  10
  5/0  113ص  25/0 ،صفت شمارشی: آخرین ) ب                                                            25/0 ،صفت بیانی: رخشنده) الف  11
  5/0  132ص 25/0.در این شب عیدي مالیه از چه قرار است : وابسته  جملۀ         25/0بهتر می دانی  خودت :هسته  جملۀ  12

  ) نمره 5( قلمروادبی
  

  5/0،  96، ص خورشید رفته است سر شب سراغ ماه)ب           5/0،  57ص  لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران  )الف  13
  5/0،  117ص! بود لبریز از عشقت وجودم ؛میهن اي میهن) ج

5/1  

  5/0    25/0،  100، ص کنایه )ب؛                                                25/0،   49اسلوب معادله  ، ص )الف   14
  5/0    25/0، 89ص . آمیخته است » گرم حرف می زدید« نویسنده دو حس شنوایی و المسه را در جمله   15
  5/0  35، ص  25/0.در مصراع اول ، استعاره از ظلم است 25/0: بنا     16
  5/0  28ص  25/0مجاز از شاعر         25/0مرغ اسیر در مصراع  اول مجاز است   17
  5/0  116ص  25/0به  مشبه: صدف                                        25/0مشبه  : همگنان    18
   25/0، 140ص علی جمالزاده محمد)ب                                                  /25،    125عطار ، ص)الف  19

   25/0، 43ص  احمد عربلو )د                            25/0، 52، صشهاب الدین سهروردي) ج
  

1  

  )نمره 8(قلمرو فکري 
  

 34ص.اي دماوند تو مشت بزرگ روزگار هستی که هنوز پس از قرن ها  به عنوان میراثی باقی مانده اي   20

  
  

5/0  

  دومدر صفحۀ راهنما ادامۀ 
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٢

  12ص .گزاري خداوند برآید عهدة شکرد با رفتار و سخنانش از هیچ کس نمی توان  21
  

75/0  

دي تو سالحی براي مبارزات من شا( .مشیري بر کشیده در دستان من استبخند زیرا خنده و شادمانی تو ، مانند ش  22
  150ص )است

5/0  

  75/0  120ص .  ، همانندي نداردپادشاهی داریم که در خرد و بینش ما پرندگان هم رهبر و  23
  5/0   62ص. ه داشتند و از آن  بیم داشتند مردم دنیا به ایتالیا توج روزگاري همۀ  24
  5/0  101ص .بر این تهمت براي من آسان تر استل دوزخ در براتحم! سیاوش گفت اي پادشاه   25
  5/0  137ص . ط شده است خوش صحبتی ، بر جمع مسلّاکنون مصطفی در   26
  5/0  12، ص  25/0 وند اق بودن خداروزي رسانی یا رز                                      25/0  (ستارالعیوب بودن  27
  5/0  25/0، 62، ص ناپایداري قدرت ) ب                 29ص 25/0وطن پرستی یا جان فشانی در راه وطن  ) الف  28
  5/0    37ترك خاموشی و سکوت ص دعوت به اعتراض و  29
  5/0  25/0خود شاعر : سیاه بخت فرزند  0/ 25دماوند    :مادر سر سپید   30
  5/0  104لطف و بخشایش الهی ص   31
  5/0   153، ص 25/0،  2)ب                              136، ص  25/0 ،  1) الف  32
  5/0    110ص  25/0)متعهد نیست( بی توجه است محتوا  به و  25/0شعري که فقط به زیبایی ظاهري توجه می کند  33
  5/0  25/0و  ویژگی هاي معشوق  25/0توصیف ناپذیري عشق    34

موفق باشید                                                                                                                                                                               
  جمع نمره

20  

 

  




