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 نمره( ۴: )یلف( قلمرو فکرا

 و ییمعناتوجه به آموزش قرابتکردن با یرا بدون معن ری)مغز مطلب( عبارات ز «یکل امیپ»فقط و فقط  الف( قسمت

 نمره( ۰/۵: )هر مورد دییبگو میفهم مفاه یچگونگ

 عزم تماشا که راست؟ میرویاز چپ و راست / ما به فلک م رسدیهر نفس آواز عشق م (۱

 میبرو یبه تعال دییایاز عشق است. ب یجهان تجسم همه

 

 نیجا تا فلسط نیرفت ز نهیبه س دی/ با نینیاز طور س به مژگان رفت گرد دیبا(۲

 نیو تقدس فلسط احترام

 

 کس را هوس رزم او چیفرو / نشد ه بانیهمه برده سر در گر(۳

 بودند و قصد جنگ نداشتند دهیترس همه

 

 هر رای/ روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد / زستیمن ن یواالتر از برا یااست / بهره یجهان نیحواسم ااگر فکر و(۴

 دم به تالش است تا که باالتر رود

 دل بست اتیبه ماد دیبه باالتر دارد. نبا لیتعلق ندارد. م اتیبه ماد روح،

 

 رسانده شود.  تیب یکل امیکه پ دیکن یمعن یاب( هر عبارت را به گونه قسمت

عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در مواالت تو »موش گفت: (۱

 نمره( ۱«)صافی تر گردد و ثقت دوستان به کرم عهده تو بیفزاید

 

 ارادت آنها، کرامت نی.و همچندشویو زالل تر م ادتریبه تو ز روانتیخوب تو، ارادت پ یژگیو نیاست و با ا نیبزرگان ا عادت

 . کندیم شتریتو را ب

 

 نمره( ۰/۵تازه) ی/ چشم تر و نان خشک و رو ریمگ بیع یناگه آمدگفتم که چو (۲

 . شرمنده ام که نان خشک دارم. اما شادم از آمدنت. ری. اشکال نگیناخوانده هست مهمتن

 

 نمره( ۰/۵بود گوهرم ) رانیش یرویآورم / ز ننام و رانیمنم پور ا(۳

 . و پهلوانم.رانمیا رمردانیفرزند ش من

 

 

 

 



 

 

 

 نمره( ۲: )ی( قلمرو زبانب

 نمره ۱امال: ( ۱-ب

 : سدیدرست هر کدام را بنو افته،یها را غلط ریعبارات ز در

 هرص و ولع -ضبط صدا  -محظر پادشاه  -و الحاح  یپافشار

 / حرصمحضر

 

 نمره۱لغت:  یمعن(۲-ب

 (۰/۲۵است؟ ) یبه چه معن ریدر عبارت ز« گر(»۱

 یداستان داور نیبد دی/ ببا ؟یکریوگر اژدها پ یشاه تو

 ای

 

 (۰/۵۵: )دیسیهر لغت را بنو یمعن(۲

 آب دهان: خدو

 یرکیز: دها

 گوساله ریش نیاول: آغوز

 

 نمره( ۲: )ی(قلمرو ادبپ

 نمره( ۱: )دیسیبنو یمعن ۲هر لغت،  یو جناس، برا هامیا یاز جدول ارائه شده( ۱-پ

 بیع -آهوآهو:(۱

 یدائم -سرتبمدام: (۲

 ثروت -صدا - یقینام دستگاه موسنوا: (۳

 عطر -آرزوبو: (۴

  

 نمره(۱از آنها را داشته باشد.( ) یکی ایو : )هر عبارت ممکن است هر دودیابیها را بو استعاره هیدر هر عبارت، تشب(۲-پ

 فراز یاژدها را به تنگ دیدراز/ کشروزگار  نیبرآمد بر-

 : استعاره از ضحاکاژدها

 

 دارد نهیاز ک یحالت یمهربان یتو حت یدارد /ب نهیآد کیتو رنگ بعداز ظهر  یصبح ب-

 شده به عصر جمعه هیتشب صبح

 (صیدارد: استعاره )تشخ نهیک یمهربان

 زخم مردن، غم عاشق است. یمرهم عاشق است /که ب نیبزن زخم ، ا-

 شده به مرهم هیتشب زخم

 

 

 

 


