
 
 .................................: نام و نام خانوادگی  

 ۳فارسی :نام درس 

دوازدهم : پایه 

 

 بسمه تعالی

 ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم 

  . :نام دبیر  

 ....... /......  /.......  :تاریخ امتحان

 دقیقه... ۰۸... :مدت امتحان

 
 

 بارم (نمره 7)قلمرو زبانی  ردیف

 .ای که درست است خط بکشید زیر معنی واژه 1

 (برگزیده ـ بلند)گشته  باسقعصارۀ تا کی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل ( الف
 

 (گمان ـ شک)خود شد یار من  ظنّهرکسی از ( ب
 

5/۸ 

 (یک مورد اضافی است. )شده با خطی به هم وصل کنید ها خط کشیده هایی که زیر آن معنی واژه 2

 مجذوب (    1 کردند ضمادکافور بر آن / تا درد و ورم فرو نشیند ( الف

 کمال مطلوب(    2 زیبایی پروین سر زد های قندیلهای الماس شکفتند و  گل( ب

 ی مقصـود  غایت القصواکند به  رود، گمان می آدمی به هرجا می( پ

  .ود رسیده استخ     
  

 

 پوسیده( 3

 ها چراغ( 4

 مرهم (    5 خود گردانید مستغرقای را گزید و  اما چون حق تعالی بنده( ت
 

1 

 ها، امالی کدام گزینه درست است؟ با توجه به معنای واژه ۳

 درست= صواب ( ب    صاحب جمال = مقیم ( الف

  رپایانچا=  سطوران( ت    خانۀ غم = بیت الهزن ( پ

5/۸ 

 . را بنویسید با توجه به جمالت امالی کدام کلمات صحیح نیست؟ درست آن 4

 تو قلب فسردۀ زمینی( الف

 .رسد صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر قرفۀ بلند آسمانش به گوش می( ب

 .با خاک، عجین آمد و از تاک اعیان شد( پ

 . بحر این معنی، فرض راه آمد عشق بنده را به خدا رساد، پسر عشق از( ت

 بفکن ز پی این اثاث تزویر( ث

 

 

1 

چشمة آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آیدد از دامندة   » در عبارت 5

 «. کوه های شمالی ایران به سینة کویرسرازیر می شود

 چیست ؟« دل یخچالی بزرگ »در گروه اسمی وابستۀ وابسته  نوع( الف
 

 نهاد جملۀ اول کدام است؟( ب
 

 چیست؟« سوزان»و « کویر»رابطۀ بین کلمات ( پ
 

 

 
5/۸ 

 
5/۸ 

 

5/۸ 

 .برای قید صفت یک گروه اسمی مثال بزنید 6
 

 

5/۸ 

 . مناسب انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید« مسند»و یک « مفعول»برای جملة زیر یک  7

 .گرداند می............................... را ........ ....................عشق حقیقی 

5/۸ 



 

 «دشمن عن قریب است که توی این دشت وسیع عملیات کند! پسر گل گالب! حاج احمد آقا»در عبارت  ۰

 . یک نقش تبعی پیدا کنید و نوع آن را بنویسید( الف

 

 . یک ترکیب پیدا کنید و نوع آن ترکیب را بنویسید( ب

 

 
5/۸ 

 

5/۸ 

در کدام قسدمت  « بنمایید که هرکس نکند، مثل من است/ وطنان، در ره آزادی خویش  فکری ای هم»در بیت  9

 ای صورت گرفته است؟ شود؟ حذف به چه قرینه حذف دیده می

 

 

5/۸ 

  (نمره 5)قلمرو ادبی  

 . را نشان دهید« استعاره»و یک « سجع»، یک «تشبیه»در عبارت زیر دو  1۸

 .اد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپروردفرّاش ب

 

 

1 

 . در عبارت زیر کدام واژه نماد است؟ مفهوم آن نماد را بنویسید 11

 ...پروانه، قوت از عشق آتش خورد؛ بی آتش، قرار ندارد

  

5/۸ 

 کنایه به کار رفته است؟.................. .ها، به جز گزینة  در همة گزینه 12
 .پیر و زمین گیر شده بود . پدرم غصه می خورد( الف

 . توان برد برف کوه هنوز آب نشده است، به آب چشمه دست نمی( ب

 . شد از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می( ج

 .ستم دادند چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به د.در چهار سالگی پشت قاش زین نشستم ( د

5/۸ 

 آثار زیر نوشتة چه کسانی است؟ 1۳

  :تمهیدات( ب      :تذکره االولیا( الف
 

5/۸ 

 آرایة مشترک در دو بیت زیر کدام است؟ 14

ــی  ( الف ــانه م ــفتگی    ش ــف در آش ــار زل ــه ک ــد ب  آی
 

 آشــــنایان را در ایپــــام پریشــــانی بپــــرس
 

ــر یــک فــرش بنشــاند گــدا و شــاه را  ( ب  عشــق ب
 

ــان   ــیل یکس ــیس ــد را   م ــت و بلن ــد پس  کن
 

 

 

5/۸ 

 .هایی که در ابیات زیر جا افتاده بنویسید مصرع 15

ــاحل   ( الف ــب  و سـ ــد صـ ــت، پیونـ ــۀ نگاهـ  آیینـ
 

................................................................................. 

 

 فریادهـــا برانگیخـــت از ســـنگ کوهســـاران .........................................................................................
 

   

 دســت از مــو وجــود چــو مــردان ره بشــوی  ( ب
 

................................................................................. 

 

 خواب و خور شـوی  آنگه رسی به خویش که بی .........................................................................................
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 .................................: نام و نام خانوادگی  
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 دوازدهم : پایه 

 

 بسمه تعالی

 ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم 

  . :نام دبیر  

 ....... /......  /.......  :تاریخ امتحان

 دقیقه... ۰۸... :مدت امتحان

 

  (نمره ۰)قلمرو فکری  

 .مفهوم هریک از موارد زیر را بنویسید 16

 ای کاو نشود غرقـه بـه خـون بهـر و ـن      جامه ( الف
 

 بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفـن اسـت  
 

 

 

 .ها افزون آید رزد و دیوانگی عشق بر همه عقلسودای عشق از زیرکی جهان بهتر ا( ب  

 

 

1 

« کندد  ها شکایت مدی  از جدایی/ کند  بشنو از نی چون حکایت می»در بیت « نیستان»و « نی»منظور مولوی از  17

 چیست؟

 

 

5/۸ 

 به کدام پدیدۀ اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟« دیناری بده پنهان و خود را وا رهان»مصراع گفت  1۰

 

 

5/۸ 

 گوید؟ چنین می« دماوند»در بیت زیر چرا شاعر خطاب به  19

ــی   » ــردۀ زمینــــــ ــب فســــــ ــو قلــــــ  تــــــ
 

ــوده یــــــک چنــــــد    «از درد، ورم نمــــ
 

 

 

5/۸ 

های ثروتمند، معمدوً  از سوههاضدمه    های بزرگ هم مانند آدم اند که امپراتوری چه خوش گفته»مفهوم عبارت  2۸

 ؟نداردبا کدام گزینه قرابت معنایی « میرند می

ــابی      ( الف ــر پرت ــه تی ــرو از ره ک ــر م ــال و پ ــه ب  ب
 

ــه خــاک نشســت   هــوا گرفــت زمــانی ولــی ب
 

ــازه    ( ب ــی خمیــ ــل زخمــ ــه و گــ ــد اللــ  انــ
 

ــت   ــیش نیس ــاری ب ــن خم ــن گلش ــیش ای  ع
 

 مــرگ بــرای ضــعیف امــر  بیعــی اســت      ( ج
 

 هــر قــوی اوپل ضــعیف گشــت و ســپو مــرد
 

 .شود سرنگون شودتر شود نکوست خواره چون بلند  اقبال خصم هرچه فزون ( د
 

 

5/۸ 

 . درک و دریافت خود را از عبارات زیر بنویسید 21

 .ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، و البد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک  البان

 

 

5/۸ 

 نویسندۀ کدام کتاب داستان معاصر است؟« احمد عربلو» 22

 د ابراهیم باستانی پاریزیمحم( ب    قصۀ شیرین و فرهاد( الف

 روایت سنگرسازان( ت    بخارای من ایل من ( پ

5/۸ 



 

 در عبارت زیر کیست؟« فیلسوف»منظور دکتر شریعتی از  2۳

نزدیک هشتاد سال پیش، مردمی فیلسوف و فقیه که در حوزۀ درس مرحوم حاجی مال هادی اسرار ـ آخرین فیلسوف  »

 «این ده آمد می بلند و شخصیتی نمایان داشت بهاز سلسلۀ حکمای بزرگ اسالم ـ مقا

 

 

5/۸ 

 . معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید 24

 «جا شویم نزدیک است والی را سرای، آن»: گفت( الف

 

 

 چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ( ب
 

 چه باک از موج بهر آن را که باشد نوح کشتیبان؟
 

 

 

 در دفتــــر زمانــــه فتــــد نــــامش از قلــــم ( پ
 

ــت     ــم نداش ــاحب قل ــردم ص ــه م ــی ک ــر ملت  ه
 

 

 

 از سیم به سر یکی کله خود( ت

 

 

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق( ث

 

 

 

5/۸ 
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 اولپایان آزمون نوبت 

 (موفق باشید)

 



 

 پاسخنامه آزمون شماره 
 

 قلمرو زبانی

 گمان ( ب/  برگزیده  ( الف -1

 مجذوب ( ت/  کمال مطلوب  ( پ/   هاچراغ ( ب/  مرهم  ( الف -2

 . صحی  است« ب»گزینۀ  -3

 اساس( ث/  بهر  ( ت/  عیان  ( پ/  غرفه  ( ب -4

 تناسب( پ/    چشمه( ب/    مضاف الیه صفت( الف -5

 هوای نسبتاً خوب یا دوست بسیار مهربان  -6

 دل و جان ـ پاک  -7

 ترکیب وصفی = ترکیب وصفی یا دشت وسیع = این دشت ( ب/  بدل  = پسر گل گالب ( الف -8

 نکند ]فکر[هرکو )حذف مفعول به قرینۀ لفظی  -9

 قلمرو ادبی 

 استعاره = فرش زمردین /  اضافۀ تشبیهی  = مهد زمین و دایۀ ابر بهاری /  اضافۀ تشبیهی  = فراش باد صفا و بنات نبات  -11

 سجع = بگسترد و بپرورد 

 پروانه نماد عشق راستین  -11

 . صحی  است« د»گزینۀ  -12

 عطار ـ عین القضات همدانی  -13

 لوب معادله اس -14

 بازا که در هوایت خاموشی جنونم / لبخند گاه گاهت؛ صب  ستاره باران  -15

 خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد / تا کیمیای عشق بیایی و زر شوی      

 برتری عشق بر عقل ( ب/  پرستی و عشق به مهین   و ن( الف -16

 نیستان نماد عالم معنا / ی خود دور افتاده است داند از جایگاه اصل نی نماد انسان آگاه که می -17

 . خواری در آن زمان رواج داشته است رشوه دادن و رشوه -18

 . گونه شاعر ظلم زمانه را بیان کرده است ها سکوت کرده و این چون کوه دماوند در برابر ستمگری -19

 (.وم ضعیف شده استمفه« ج»مفهوم بیت نابودی است اما گزینۀ )صحی  است « ج»گزینۀ  -21

رسـاند وجـود عشـق بـرای      ای است که انسان را بـه خـدا مـی    عشق وسیله. های رسیدن به او اشاره دارد به لزوم شناخت خدا و راه -21

 . رسیدن به خدا و جایگاه اصلی الزم است

 . صحی  است« الف»گزینۀ  -22

 (مال هادی سبزواری)پدربزرگش  -23

 . جا رویم نزدیک است بیا به آن( فرماندار)ر منزل حاکم شه: گفت( الف -24

 ور که هرکو که کشتیبانش حضـرت نـوع باشـد از مـوج      دارد غمی ندارد همان( پیامبر)که پشتیبانی چون تو مسلمان ت ام( ب      

 . دریا با کسی ندارد

 . شود هر کشوری که مردمان متفکر و صاحب اندیشه نداشته باشد در گذر زمان نابود می( پ     

 . است( دماوند)برف مانند کاله جنگی بر سر تو ( ت     

 . اش چاک چاک باشد خواهم که از درد جدایی سینه مخا بی درد آشنا می( ث     


