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   دقيقه90: مدت امتحان

  : نام
  : نام خانوادگي

  دوازدهم: پايه
  : رشته

   : ساعت امتحان

بسمه تعالي
  اداره كل آموزش و پرورش  
  امتحان پايان نيم سال اول

  سال تحصيلي
  : نمره

  )  نمره7( زبانيقلمرو  
  :بخش لغت

   ) 25/0هر مورد.  (  معني واژه هاي مشخص شده را بنويسيد
   شدهفايقعصاره ي تاكي به قدرت او شهد  1
  آوندچون گشت زمين زجور گردون              سرد و سيه و خموش و  2
   كه ديدترياقيهمچوني زهري و  3
  اب ي بي عشق ميتمماحيات از عشق مي شناس و  4
   زديمسرپريدر اين شهر يك  5
   سرد اين عقل بي درد و بي دل پژمردسمومآن باغ پر از گل هاي رنگين و معطر شعر و خيال و ابهام و احساس در  6

5/1  

  :بخش امال  
   )25/0هر مورد. (  امالي درست كلمات نادرست را بنويسيد

  ار ديگرش به تضرع و زاري بخواندبازش بخواند باز اعراظ كند ب  7
        ما را فراقتي است كه جمشيد جم نداشت    با آنكه جيب و جام من از مال و مي تهي است     8
          بخروش چو شرزه شير ارقندي چو اژدهاي گرزه       بگر ا  9
  در شهر سير جان اطراق مي كرديم  10
  . در بستر خويش به خواب رفتم» اسرا« نشعه خوب و پاك آنبر روي بام خانه خسته از  11
  .  عشق هر كسي را به خود راه ندهد و به همه جايي معوا نكند و به هر ديده ننمايد  12

5/1  

  .در مصرع زير را تعيين كنيد» را« نوع) الف
  چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان

5/0  13  

  . ه هم را وصل كنيدكلمات مربوط ب) ب
  تقصير) الف داراي نشان پيامبري            -1
  قسيم) ب.      كوتاهي در عبادت كنيد-2

  سيمو)  پ                                      

5/0  

  . موارد حذف و نوع آن را در بيت زير مشخص كنيد  14
  بنماييد كه هر كس نكند مثل من است                فكري اي هم وطنان در ره آزادي خويش

5/0  

  . با توجه به متن معناي واژه هاي مشخص شده را بنويسيد  15
   مي كندغرامت   حسن بر خوبان      يار در خوبي قيامت مي كند            ) الف
  رم  كه دراز است ره مقصد و من نو سف         بدرقه راه كن اي طاير قدس      همتم) ب

5/0  



  . نوع تركيب هاي مشخص شده را از نظر وصفي و اضافي بودن تعيين كنيد   16
   ديومانند مردم نحس                     وين دم ستورانتا وارهي از 

5/0  

  . نقش كلمات مشخص شده را بنويسيد   17
  .  شود مسلم كسي را قدم نهادندر عشق ، 

5/0  

  . وابسته به كار رفته است نوع آن را بنويسيد در كدام يك از گروه اسمي ها وابسته   18
  كشاورز نمونه ي احمد آباد ) بال هر پرنده                                    ب ) الف 
  دو تخته فرش  ) پ

1  

    )  نمره 5( قلمرو ادبي   

    )  نمره 2( شعر حفظي   

  . ابيات زير را كامل كنيد   19
      باهللا كز آفتاب فلك خوبتر شوي        ...         ....................................) .......................الف 
    ...............................................................                يك دم غريق بحر خدا شو گمان مبر        ) ب 
  . بيت بعدي غزل را بنويسيد ) پ 

    كاين گونه فرصت از كف دادند بي شماران              ري زين سايه برگ مگريز          اي جويبار جا
               ...............................................................              ..................................................................     

 

  
1  

  
  
1  

  در بيت هاي زير تركيب مشخص شده نماد چه مفهومي است ؟   20
    كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  عشق ز پروانه بياموز                    مرغ سحراي ) الف 
   چون شكايت مي كند                           از جدايي ها حكايت مي كند  نيبشنو از ) ب 

5/0  

  .ت مشخص شده در معناي مجازي به كار رفته اند دليل خود را بيان كنيدكدام يك از تركيبا  21
   قفس همچو من استمرغ گرفتار     مسلك        ناله ي مرغ اسير اين هم بهر وطن است     ) الف 
     نشان يوسف دل از چه زنخدانش                كه مي آرد  بيت الحزنبدين شكسته ي ) ب 

5/0  

  . در كدام بيت ها به ترتيب آرايه حسن تعليل و اسلوب معادله به كار رفته است   22
   هر كسي بر حسب فكر گماني دارد       در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز      ) الف 
  تا چشم بشر نبيندت روي                                بنهفته به ابر چهر دل بند ) ب 
      هر ملتي كه مردم صاحب قلم نداشت     فتد نامش از قلم                   در دفتر زمانه) پ 
    سيل ، يكسان مي كند پست و بلند راه را       عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه را         ) ت 

   پ  - ب -4 الف                    – ب -3 ت                – ب -2 پ               – الف -1

5/0  
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  عبارت زير يادآور كدام ضرب المثل است ؟  23

  .  حكومت سرهنگ ها پناه ببردغاشيه ياز بيم عقرب جراره دموكراسي قرن بيستم ناچار شد به مار
5/0  

  . نام آرايه هاي مشخص شده را بيان كنيد  24
  كمال است و يكيجمالبدان كه از جمله نام هاي حسن يكي) الف
   . رخت ديگري ننهدجا باشد ، جز او ، هرعشق آتش است) ب
  بكوش كه روزي پدر شوي،           هان اي پسراديب عشقدر مكتب حقايق بيش) پ

1  

    )  نمره8( قلمرو فكري  

  . بيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيدمعني و مفهوم ا
   عرفناك حق معرفتكجمالش  ، به تحير منسوب كه مايواصفان حليه) الف

  

  

75/0  

  . سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق بر همه ي عقل ها افزون آيد) ب
  

75/0  

  . و چنان كه گويند هم بر انگاره ي عشق آبادش ساخته اند) پ
  

5/0  

  با شير سپهر بسته پيمان                   با اختر سعد كرده پيوند) ت
  

75/0  

   »!گر حرف كم و بسيار نيست،اي بيهوده« :       گفت        »زان چنين بي خود شدي، مي بسيار خوردي:گفت) ث
  

75/0  

25  

  مرزبان را مشتري جز گوش نيست)ج
  

5/0  

  :در بيت زير  26
   ؟به كدام صفات خداوند اشاره شده است)   الف
  . تلميح موجود در بيت را بيان كنيد) ب

  همه غيبي تو بداني            همه عيبي تو بپوشي
  هم بيشي تو بكاهي            هم كمي تو فزايي

1  
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27  

    ؟مفهوم كدام بيت با بيت زير نزديكتر است 
   آري نداشت غم كه غم بيش و كم نداشت   هرگز دلم براي كم و بيش غم نداشت                  

      چون سيم نداريم ز كس بيم نداريم   نداريم          ماخيل گدايان كه زر و سيم ) الف 
  جز غم به جهان هيچ ندارم ليكن                    گر هيچ ندارم غم هيچ ندارم ) ب 
   عزت نفس است بس است هدر قناعت كه تو را دسترس است                    گر هم) پ 
     نعمت روي زمين پر نكند ديده ي تنگ       روده ي تنگ به يك نان جوين پر گردد     ) ت 

5/0  

28  

  .  مفهوم مشترك سروده هاي زير را بنويسيد 
  ) بهار (                                  شو منفجر اي دل زمانه                               وان آتش خود نهفته مپسند ) الف 
   برون شد از پرده راز تو پرده پوشي چرا ؟    دال خموشي چرا ؟ چو خم نجوشي چرا ؟      ) ب 

)عارف قزويني (   

  مصرع زير به كدام پديده ي اجتماعي زمان شاعر اشاره دارد ؟ ) پ 
»ديناري بده پنهان و خود را وارهان « : گفت  

  
5/0  

  
  
25/0  

29  

  .  مفهوم بيت هاي زير را بنويسيد 
       هر كه بي روزيست روزش دير شد هر كه جز ماهي ز آبش سير شد            ) الف 

  

  

  با خاك عجين آمد و از تاك عيان شد         خون دل شاهان كه مي اش نام نهادند ) ب 
  
  

1  

30  
  در بيت هاي زير چيست ؟ » سوخته جان « و » دماوند « مقصود شاعر از 

   دماونداي ديو سپيد پاي در بند                اي گنبد گيتي اي ) الف 
   شنو يكي پند         سوخته جان        زين  پنهان مكن آتش درون را         ) ب

5/0  

  25/0  .مي گويند............................. به غزل هايي كه محتواي آن ها بيشتر مسائل سياسي و اجتماعي است   31
  موفق باشيد

  : طراح
: تاريخ امتحان

  
   دقيقه90: مدت امتحان

  : نام
  : نام خانوادگي

  دوازدهم: پايه
  : رشته

   : ساعت امتحان

بسمه تعالي
  اداره كل آموزش و پرورش  
  امتحان پايان نيم سال اول

  سال تحصيلي
  : نمره



بسمه تعالي
     )3(فارسيراهنماي تصحيح سؤاالت امتحان نهايي درس

  تعداد صفحه  تاريخ امتحان  آموزش متوسطه............... سال

     

  راهنماي تصحيحرديف
  .ئه پاسخ صحيح مشابه لطفاً نمره سوال را منظور فرماييدبا عرض سالم و خسته نباشيد؛ همكار گرامي در صورت ارا

  بارم

    )25/0هر مورد(: تبخش لغ) الف  

   آونگ ، آويزان ، آويخته-2 برگزيده برتر خالص                        -1  
   مرگ ، مردن-4 پادزهر ، ضد زهر                             -3
   باد بسيار گرم و زيان رساننده-6                      توقف كوتاه               -5

  هرگاه مرغي از اوج يك لحظه
  بر زمين نشيند و دوباره برخيزد

  . اين توقف كوتاه را سر پر زدن گويند
   ) 25/0هر مورد( بخش امال) ب
  ق اترا-10 ارغند              -9 فراغت               -8 اعراض               -7

   مأوا-12 نشئه                 -11

5/1  

  5/0  تقصير)  الف-2وسيم       ) پ -1) ب) 5/0(لرا نهادي يا تغيير فع)  الف  13
  5/0   را نكند به قرينه لفظيفكرمصرع دوم هر كسي  14
  ) زيبايي براي زيبارويان تاوان دارد( تاوان مي گيرد) الف  15

  .  زيبايي را بدهند زيبارويان بايد تاوان-
  ياري خواستن ، دعاي خير ، مدد و عطف توجه خواستن از پير و مرشد ) ب

5/0  

  5/0   وصفيسدم ستوران اضافي           مردم نح  16
  5/0  مسندلم  مس-قدم نهادن نهاد  17

18  
  هر صفت مضاف اليه) الف
  تخته مميز) ب

1  

    )  نمره2(شعر حفظي  19

  5/0   اوفتد نور عشق حق به دل و جانتگر) الف
    5/0   به يك موي تر شويبحركز آب هفت) ب
  1   نمي توان كرد حتي به روزگارانبيرون:  روزگاران مهري نشسته گفتمبهگفتي) پ

–.  دارندادعاي عاشقيمرغ سحر نماد كساني كه  20 –   ني   5/0   انسان كامل استعاره از موالنا
  5/0  استخانه فراقآن مفهومزيرايت الحزن              ب) ب  21

      

                        



بسمه تعالي

  بارم  راهنماي تصحيحرديف
                  ب و ت2گزينه  22
  5/0  )  پناه بردنتربه بداز بد(  به چاه افتادناز چاله  23
  75/0  ) فشرده( تشبيه) كنايه            ب،تشبيه) جناس     ب/ سجع) الف  24
    )  نمره8(قلمرو فكري  

    بخش معني و مفهوم  
دگان زيور جمال الهي دچار حيرت و سرگشتگي اند و مي گويند تـو را آن گونـه كـه شايـسته توسـتوصف كنن) الف

  . پرستش نكرديم
بـدتر از هـر( ديوانگي عشق از هشياري در جهان ارزشمندتر است و ديوانگي از عشق بر هم عقل ها برتـري دارد) ب

  ) عاقلي است

75/0  

    شيبه عشق آباد ساخته اند) مزنيان(  راهم چنان كه مي گويند طرح آن) پ
  75/0  كه شير آسمان است و با ستاره مشتري كه ستاره ي خوش بختي هست خويشاوند و هم نشين شده اي( با خورشيد) ت
مست گفت اي انـسان بيهـوده) تعادل نداري( گفت شراب زيادي نوشيدي به همين خاطر از خود بي خود شده اي) ث

چون نوشيدن شراب حتي به مقدار كم هـم در شـرع) حث كم و زياد نوشيدن نيست و نفس عمل تو ناپسند استگوي ب
  . حرام است

75/0  

25  
  

  5/0  . گوش براي ادراك سخنان زبان ابزاري مناسب است) ج

26  
  ) پوشاننده عيب ها( ستار العيوب) عالم الغيب( داناي غيب) الف
  من تشاءتعز من تشاء و تذل) ب

  

  5/0  ب) گزينه  27

28  
  .  و به عدم سكوت در برابر ستم و ستمگر توصيه مي كند.  هر دو بيت به حركت و قيام عليه ظلم اشاره دارد

  رشوه خواري) پ
75/0  

29  
  نقش ظرفيت وجودي افراد در تأثير پذيري از عشق)الف
قرمزي مي ريـشه در( با خاك و رويش درخت انگور استمي عصاره ي خون دل شاهان است كه حاصل آميختگي) ب

  )رنج ها و سختي ها و حزن دل شاهان دارد كه براي رسيدن ، قدرت مادي و خاكي كشيده اند
1  

30  
  مبارزان و آزادي خواهان) الف
  خود شاعر) ب

5/0  

  25/0  اجتماعي  31
موفق باشيد
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