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                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                      راهنمای تصحیح ردیف

1 

 ادداشتیکوتاه، مه رقعه، نا الف( 
 .استدر اصل زنگ کاروان  ،یپتک؛ درابه ضرب( 
 اجازه، اذن دادن  (پ
 رهاشده، آزاد (ت

2 

 اهتزاز الف( 
 فرط ب( 
 صواب پ( 
 کذا ث(
 مناصحت ج(
 یمُهمله(

 تایمُمِدّ ح 3

4 
 کرده است نیرا در شش جلد تدو یفرهنگ فارس ن،یاستاد معشاخص= 

 بودند. یفارس اتیاستاد زبان و ادب شان،یاهسته= 

5 
غ

 ص

 = خواندنی / صفت مفعولی= خواندهاقتین مضارع= خوان / صفت فاعلی= خواننده / صفت لب 6

 لی می روم.م نهامروز، به کتابخا 7

8 
 = دانش آموزهسته = سه /نیشیوابسته پ

 شود خوانده میدرس 

 شفق هنگام غروب یخون: استعاره از سرخ یایدر 9

10 
 صیشخت.1
 مجاز.2
 اتناقض نمم.3

 = چوادات/  بر شاخ زمرد، جام باده =مشبه به = شقایق / مشبه  11

12 

 دنیاز ترس هیکنا: نگ باختنر
 از خشم  هی: کنادنییدندان به دندان خا

 گرفتن: آماده حرکت شدنعلم بر دوش 
 از شرمنده شدن، خجلت زده شدن هیبورشدن: کنا

13 

 وهان ولفگانگ گوتهی
 ندوشن یمالاس یدکتر محمدعل
 باذل مشهدی

 یهقیابوالفضل ب
 به چشمان من کیمیا خاک توست

 رود زره ای گر ز خاکت به باد

 2فارسیدرس: نام 

03/1401/     تاریخ امتحان:



 

14 

 کردند. یآمد وشد م یدر پ یپ انیشکارچ -الف 
 داز مال حالل بخرن یکوچک یزراع نیخود زم یتا برا -ب
 و به آن متوسل شد دیحلقه به گوش در آغوش کش یکعبه آمد و خانه خدا را همچون غالم یپر از درد و ناله، به سو یانهیپدر با س -پ
دف  ن،یو باا دسات خاون رساانندیعشق را به گوش همگان م یصدا ،یو جانفشان یو رقص مرگ بودند و با از خود گذشتگ یدگیچه عاشقانه به دنبال شور -ح

 (روندیشهادت م یعشق نواختند. )شادمانه و عاشقانه به سو
 و همراه شدند ینوشتن استشهادنامه، با او همرأ یاز ترس ضحّاک، همه بزرگان کشور، برا -خ
 دینیانسان بب نشیآفر نهییرنگارنگ در آ یهاگوناگون و نقش یهاجلوهتا شما  -و

 اشک از چشمانش روان کرد د،یاو را گرفتار بال د یوقت -س
 هستی. پاره شده می کرد و می گفت مانند شتری با افسار سرزنش مادرم مرا -ه
 ترسناک است اریو پلنگ بس ریجنگ ش رایبود که آسمان رنگ باخته بود ؛ ز نیجنگ آن قدرسهمگ -د

 بود کینزد انیخوارزمشاه ییفرمانروا یفروپاش 15

16 
 و کهنه. ریوپاگدست یهابسته و محدود و سنّت ی: جامعهچهیدریو ب کیتار یهاخانه

 ییو شکوفا شرفتیو پ رونیب یای: ارتباط با دنریباز و نورگ یهاپنجره

17 
 .و نابود خواهد شد ستیخاک دفن شود، ن ریدر ز یروز زیکه اگر او ن یگمان را نسبت به انسان دار نیچرا ا، ثمر باشد یکه ب ینیب یرا نم یدانه ا چیه یعنی

جمع  شیخو یبرا ایدن نیدر اکه  ای به توشه یسفر بستگ نیا یراحت ای یرود، سخت یبه سفر آخرت م یانسان همچون بذر کاشته شده در دل خاک است.  وقت
  .کرده دارد

 حرکت و هجوم هستند یآماده  18

19 
 چاون  یساتمگر یو به گفتاه هاا نندیضحّاکند. کسانی که از خدا نمی هراسند. در برابر ستم خاموش می نش یو دست نشانده ها ارانیهمان دست وید مردانیپا

 رندیمی گ دهیستمگرانه او را ناد یدل سپرده اند و کارها ضحّاک

 و دانش ییساز راهنما نهیزم ند؛یآیکه معموال به چشم نم یافراد فروتن، خرسند و بردبار، افراد 20

 امضاء:             مهشید خدامرادی : نویسندة پاسخنام و نام خانوادگی  




