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دقیقه 75 زمان پاسخگویی :  
 

 

 

 سواالت

    نمره(8قلمروفکری)

 (نمره2)الف(معنی شعرهای زیررابنویسید

 (5/0زنخدان فروبردچندی به جیب)-1

 (5/0بنای زندگی برآب می دید)-2

 (5/0این یکی مفرح ذات) یکی ممد حیات است / آن-3

 (5/0یکی بی زیان مردآهنگرم                    زشاه آتش آیدهمی برسرم) -4

 (2ب(معنی نثرهای زیررابه فارسی روان بنویسید)

 (25/0عشق حالی دواسبه می آمد)-5

 (5/0)سراچه ذهنم آماس می کرد بیشتر بر فوران تخیل راه می رفتم  -6

 (5/0ن جهان آمده به خیمه فرودآمدوجامه بگردانید)امیرازآ-7

 (75/0ایشان حقوق مرابه طاعت ومناصحت بگزاردندوبه معونت ومظاهرت ایشان ازدست صیادبجستم.)-8

 نمره(4پ(درک مطلب )

 ( 5/0در عبارت های زیر مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.) -9

 خاک تن در نمی دهدالف( گفت: خداوند! تو داناتری 

 «به شتر افسار گسیخته می مانی» ب( مادرم شماتتم می کرد، می گفت: 

 (5/0دربیت زیربرکدام یک ازارزش های انقالب اسالمی تاکیدشده است؟) -10

 بیا با گل الله بیعت کنیم           که آالله ها را حمایت کنیم.
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 (5/0را بنویسید)«یخچالخاک و»...(  معنایی کلمات وتحول معنایی وضعیتهای چهارگانه)متروک شده،-21

  (1رامشخص کنید) «نوع وابسته ها  »زیرگزینه های در -22

 اسمای صدگانه اش(ب                                                    پنجره های باز و نورگیر -الف    

 «ساخت سعدی پایه های ادبی مرامحکم (  » 5/0جمله مقابل رامجهول کنید)-23

 .                                             نمره(                                                                                                                  5قلمرو ادبی)

 (2آرایه مقابل هربیت رانشان دهید)-24

 وازتشنگی ات فرات درجوش وخروش       )حسن تعلیل(           الف( ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش        

 دویدند ازکین  دل سوی هم                         درصلح بستند بر روی هم                       )جناس(    ب(

 خیص(پ(فلک باخت ازسهم آن جنگ،رنگ                      بُودسهمگین جنگ شیروپلنگ                  )تش

 هرگزوجودحاضرغایب شنیده ای ؟                    من درمیان جمع ودلم جای دیگراست.       )متناقض نما(ت(

 ب(اسرارالتوحید                   الف(شلوارهای وصله دار             (5/0پدیدآورندگان آثارزیررابنویسید)-25

 «،ستاره هاراهم نخواهی دیدراندیده ای  آفتابگریه کنی اگرکه » (5/0)درکلمه مشخص شده چه آرایه ای دیده می شود؟-26

 بیت های زیراکامل کنید.نمره(     2*شعرحفظی )

 (5/0باد                      .................................................................) به   زخاکت ذره ای گر رود-27

 (5/0بی توحتی مهربانی حالتی ازکینه دارد)   .......................................            ..........................-28

 (5/0....................................................................)     ناگهان قفل بزرگ تیرگی رامی گشاید        -29

 (5/0آرزوست )  پنهانم    صنعت  آن آشکار   ...................                .......................................-30

 

 20 موفق باشید

 



 

 دتیرستان موحد                       رشته :ریاضی وتجرتی 89خرداد                          2راهنمای تصحیح فارسی 

    نمره(9قلمروفکری)

 (نمره2)الف(معنی شعرهای زیرراتنویسید

 /(5)ػشدسگشیثاى ؿذ ٍدػت اصتالؽ کـیذ-1

 /(5)صًذگی خَدساپایاى یافتِ هی دیذ-2

 /(5))تاصدم(ؿادی تخؾ سٍح/ایي یکی  آى )دم(یاسی کٌٌذُ صًذگی اػت -3

 /(5)یک هشدآٌّگشتی صیاًن کِ اص ؿاُ ػتن دیذُ ام -4

 (2ب(معنی نثرهای زیرراته فارسی روان تنویسید)

 /(25)تاؿتاب ٍتِ ػشػت هی اهذػـق -5

 /(5) داًـن تیـتشهی ؿذ ٍتاتخیل ساُ هی سفتن -6

 /(5)تَدتِ خاًِ فشٍد آهذٍلثاع ػَض کشد اهیشاصهشگ ًجات یافتِ-7

 /(75.)ایـاى حق سّثشی هشاتاًصیحت پزیشی تِ جاآٍسدًذٍتِ یاسی ٍپـتیثاًی آًْااصدػت ؿکاسچی آصادؿذم-8

 نمره(4پ(درک مطلة )

 تی ًظن ٍتشتیة ّؼتیب( 

 /(5دستیت صیشتشکذام یک اصاسصؽ ّای اًقالب اػالهی تاکیذؿذُ اػت؟) -10

 اداهِ دادى ساُ ؿْذای اًقالب اػالهی

 حثیة خذای جْاى آفشیي                    ًگِ کشدتشسٍی هشداى دیي » :تا تَجِ تِ اتیات-11

 «ّوِ تشدُ ػشدسگشیثاى فشٍ                    ًـذّیچ کغ ساَّع سصم اٍ                               

 /(5ؿشهٌذگی)» -2                               پیاهثش -1

 ًاهوکٌی تشای اٍٍجَدًذاسد  /(5تاتَجِ تِ تٌذصیشٍیظگی هْن اًؼاى تَاًوٌذچیؼت؟)-12

 /( 5دس ػثاست ّای صیش هفَْم قؼوت هـخص ؿذُ سا تٌَیؼیذ.) -9

 خاک قثَل ًوی کٌذالف( 



 

   /(5چیؼت؟)«داًِ فشٍسفت دسصهیي کِ ًشُػت  /   چشاتِ داًِ اًؼاًت ایي گواى تاؿذکذام » پیام ًْایی تیت --13

 اػتقادتِ هؼاد 

 ػـق هجٌَى  /(5کیؼت؟)«آى جْاًگیش»دستیت صیشهٌظَساص--14

 هظْشخَّای اّشیوٌی ٍپلیذی ٍصؿتی   /(5هاساًی کِ تشدٍؽ ظحاک سٍییذًذ هظْشچِ خصلت ّایی تَدًذ؟)-

 .                                                                                                                              نمره(7ب(قلمروزتانی )

 (5/1هؼٌی ٍاطگاُ هـخص ؿذُ ساتٌَیؼیذ)-16

 ػظوت الْی -6              ایشاًیاى-5                   پشچن/دسفؾػـق آى جْاى  سایتچَى -2              کاخ /قصش-1

 (5/1سا اصالح کٌیذ) اهالیی ّای ًادسػتیدسهیاى گشٍُ کلوات صیش،-17

 اى ػذل خذاًٍذَخ  -شتت ٍدٍسیغسٍصّای  -ن صخنّهش – تضاصٍتِ حشکت دسآهذىّا –یشٍهاًٌذ ظً –شاب هؼجذ حه

  /(75)« صفت لیاقت//گفتٌی; صفت هفؼَلی گفتِ ;،گَیٌذُ ،گَیا)فاػلی(//»،« گفتي»اصهصذس -18

   /(75ًقؾ دػتَسی کلوات هـخص ؿذُ ساتٌَیؼیذ)-20

   ؿذ)هؼٌذ(گِل   )ًْاد( خاک آدم  ػـق  )هتون( ؿثٌنِاص   

 /(5سا تٌَیؼیذ)«یخچالخاک ٍ»هؼٌایی کلوات   ٍظؼیتْای چْاسگاًِ)هتشٍک ؿذُ،تحَل هؼٌایی ٍ...(-21

 خاک; ّواى هؼٌای قذین         /یخچال; قذین ٍجذیذ

  (1ساهـخص کٌیذ) «ًَع ٍاتؼتِ ّا  »صیشگضیٌِ ّای دس -22

 )هعاف الیِ(           اؽ )صفت ؿواسؿی(صذگاًِ )ّؼتِ(اػوایب(               )صفت( ٍ ًَسگیش )صفت (تاص)ّؼتِ(پٌجشُ ّای  -الف    

 « ِ ؿذػاختهحکن ي پایِ ّای ادتی ه/(  » 5جولِ هقاتل ساهجَْل کٌیذ)-23

 .                                             نمره(                                                                                                                  5قلمرو ادتی)

 (2آسایِ هقاتل ّشتیت ساًـاى دّیذ)-24

 /(5ًقؾ تثؼی سا دس ػثاست صیش هؼیي کٌیذ.) -19

 تذل  )یک هَسدکافی اػت(پذس;هؼطَف /قائن هقام اٍل 



 

       ٍاصتـٌگی ات فشات دسجَؽ ٍخشٍؽالف( ای کؼثِ تِ داؽ هاتوت ًیلی پَؽ                   

 ;جَؿاًی فشات اصتـٌگی تَػت )حؼي تؼلیل( 

 ;سٍی ٍػَی)جٌاع(                      ّن  سٍیّن                         دسصلح تؼتٌذ تش  ػَیدٍیذًذ اصکیي  دل     ب(

 ;سًگ تاختي فلک ٍتشػیذًؾ)تـخیص(     ج(فلک تاخت اصػْن آى جٌگ،سًگ                      تَُدػْوگیي جٌگ ؿیشٍپلٌگ

 ;حاظشغایةؿٌیذُ ای ؟                    هي دسهیاى جوغ ٍدلن جای دیگشاػت.       )هتٌاقط ًوا( ٍجَدحاظشغایةّشگضت(

 ;هحوذتي هٌَسب(اػشاسالتَحیذ                  ;سػَل پشٍیضیالف(ؿلَاسّای ٍصلِ داس  (/5پذیذآٍسًذگاى آثاسصیشساتٌَیؼیذ)-25

 آفتاب; فشصتْا ًٍؼوت ّای اسصؿوٌذ /(5)دسکلوِ هـخص ؿذُ چِ آسایِ ای دیذُ هی ؿَد؟-26

 تیت ّای صیشاکاهل کٌیذ.ًوشُ(     2*ؿؼشحفظی )

 /(5رسُ آغـتِ تادتِ خَى هي آى -27

 /(5)تی تَ سًگ تؼذاصظْشیک آدیٌِ داسدصثح -28

 /(5آى کِ دسدػتؾ کلیذ ؿْشپشآییٌِ داسد-29

 /(5) پٌْاى صدیذُ ّاٍّوِ دیذُ ّااصاٍػت-30

 خَؿَقت -هَفق تاؿیذ


