
 سمه تعالياب

 سازمان آموزش و پرورش 

 

   : آزمون تاریخ       .:  آموزشگاهنام      دوازدهم: پایه  (3)فارسيدرس:  آزمون
 

 دقیقه 57:  آزمون مدت   .........شماره دانش آموزي :    .....................نام پدر :   ........................................................نام و نام خانوادگي : 
 

 بارم نمره( 7قلمرو زبانی ) 

 هاي مشخص شده را بنویسید. معني واژه. 1

  فروشمی نیست. خمّارخانه ب(گفت: والي از کجا در        برگزیده، برتر . شده فایقعصاره تاکي به قدرت او شهد الف( 

 خیال، دیوانگی، اشتیاق بهتر ارزد.ی عشق از زیرکی جهان سوداد(                   مرهم، دارویی که ....  .کردند ضمادج( کافور بر آن 
 

 

1 

 

 ابید.         یک برابر معنایي از بیت زیر بی« اندآبادش ساختهعشق انگارهگویند هم بر چنانکه که مي». براي واژه مشخص شده جمله3

 بشکافیم و طرحي نو دراندازیمبیا تا گل برافشانیم و مي در ساغر اندازیم                     فلک را سقف 
 طرح
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 گزینه دو            .شودها به جز گزینه ... نادرستي امالیي دیده ميدر همه گزینه. 2

 اتراق       کردیم.مي اطراقالف(صبح هنگام چریغ آفتاب، کنار قنات حسني در شهر سیرجان 

 براي من تداعي شدب( این همان سفري است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران 

 باقی       است. باغيهاي آن ج( دیوارهاي کهن روم هنوز طاق ضربي دروازه

 وحشت   ناپلئون از بارندگي است که توپخانه او را از تحرک بازدارد. شتوهد( 
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 . امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.4

 مال هادي اسرار مقامي بلند داشت.         حاجي / حوضه( درس مرحوم حوزهالف(در )

 ات بیرون کنم.( جامهغرامتب(گفت از بهر )قرامت /  
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  ها را بنویسید.درست آنمورد نادرستي امالیي وجود دارد،  سهزیر  واژگانگروه در .7

از  شرحه شرحه – تلقي و تعبیر – شیر ارقند –واي مقصودالقصایتغ  - مسطور و پوشیده –ویر اسـاس تز  – تضـرّ  و زاري 

 فراغ
 

 مستور و پوشیده   / شیر ارغند / شرحه شرحه از فراق
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 گزینه د آوا ندارد؟کدام واژه در زبان فارسی هم .6

  حکایتد(                         غربت  ج(                        بهر    ب(                              خوانالف(    
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 « (حضور ندارد»)نیست در معنی  گزینه ب در کدام گزینه غیراسنادي است؟« نیست». فعل 5

 الف(اي دوست این پیراهن است افسار نیست                           ب( گفت: والي از کجا در خانه خمار نیست؟

 مردم بدکار نیست. ج(زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست                                 د( گفت: مسجد خوابگاه
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 )در سه گزینه دیگر متممی است( گزینه د در کدام گزینه مفعولی است؟« را»نوع .  8

 الف( لیک چشم و گوش را آن نور نیست                           ب(ملک را دشنام داده ناسزا گفت

 ج( یکی از ملوک پارسایی را پرسید                                 د( چو خود را به چشم حقارت بدید
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 گزینه ب  . نو  حذف در کدام گزینه متفاوت است؟9

 کردند[ )قرینه لفظی(]ورزش می و هم دوازدهم. ردندکآموزان یازدهم ورزش مي( هم دانشالف

             )قرینه معنایی( که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خداي آورد  ] است[  بنده همان به ( ب

                قرینه لفظی(حذف به ]است[   )  ( در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب ج

 )قرینه لفظی(          ]است[ آید مفرح ذات چون برميرود ممد حیات است و د( هر نفسي که فرومي 
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  الیه است.صفت مضاف« همین»گزینه د ؛  رفته است؟اسمي زیر وابسته وابسته به کار  در کدام گروه. 11

 هافراز همین برجد(                  کدام شهر ایرانکویر                   ج(  ب(قلب                   این دو پسر دانشجوالف( 
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 .وابسته را یافته و نو  آن را مشخص کنیدوابسته، «عمیق سه حلقه چاه»در گروه اسمي . 11

  حلقه؛ وابسته وابسته از نوع  ممیز
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 گرداند.مي پاکرا دل و جان  عشق حقیقي.                        نماییدنقش بقیه اجزاي جمله مقابل را مشخص  .31
 فعل        مفعول       مسند              نهاد                                                                                                     

             معطوف به مفعول است. «جان»است و « دل»البته  اصل مفعول 

5/0  

 یک اضافي است؟هاي زیر وصفي و کدامیک از ترکیبکدام. 12

   ترکیب وصفی :مردم خردمندب(                                ترکیب اضافی:  هاالف( گردش قرن
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  نمره( 5قلمرو ادبی )

 مشخص کنید. رنده دو اثر در مقابل آن نادرست نوشته شده است؛ آن دو راو. در میان آثار زیر، نام پدیدآ14

العشق: )في حقیقت –)فیه مافیه: مولوي(  –: عیسي سلماني( 3)روایت سنگرسازان –)قصه شیرین فرهاد: نظامي گنجوي( 

 قصه شیرین فرهاد از احمد عربلو و کویر نوشته دکتر شریعتی است.          ()کویر: محمد بهمن بیگي –الدین سهروردي( شهاب
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 نام پدیدآورنده هریک از آثار زیر را بنویسید:. 17

  محمد ابراهیم باستانی پاریزی ب(از پاریز تا پاریس:                                         القضات همدانیعینالف( تمهیدات:   
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    گزینه الف      . کدام بیت اسلوب معادله ندارد؟16

 /       لیک چشم و گوش را آن نور نیست.     ت   ـرّ من از ناله من دور نیسـ( سالف

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست    /      هوش نیست ( محرم این هوش جز بيب

 کند پست و بلند راه را  سیل یکسان مي   ( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را   /  ج

 کشد اول چراغ خانه را /   دزد دانا مي   ون آید برد هوش دل فرزانه را ـق چـ( عشد
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 تشبیه          چیست؟ مشترک دو عبارت زیر را ادبي . آرایه15

                    تشبیه باد صبا به فراش  /  فرش زمردین استعاره از سبزه و چمن.الف( فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.   

   )دو تشبیه (دوخته شده بود.  طیلسان آبي مدیترانه رنگارنگ بر هاي هاي کوچک و بزرگ مثل وصلهجزیرهب( 
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 ها تکراري نباشند.(در هریک از ابیات یا عبارات زیر یک آرایه ادبي یافته و بنویسید. )آرایه. 18

 )بین جمال و کمال(سجع / جناس هاي حسن، یکي کمال است و یکي جمال. بدان که از جمله نام (الف

 تلمیح   نداشت.جمشید جم ما را فراغتي است که ( ب

 حسن تعلیل / تشخیص / کنایه  تا چشم بشر نبیندت روي   /   بنهفته به ابر چهر دلبند( ج
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 را بنویسید. رهاي زی. مصرا  دوم هریک از بیت19

 باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شویالف( گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد.                              

 بارانگاهت صبح ستارهلبخند گاهب( آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل                                        

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شویج( وجه خدا اگر شودت منظر نظر                                           
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  (نمره 8)قلمرو فکری 

  زیر را به نثر روان امروزي برگردانید. شعر و نثرهاي .31

 کشیم باعث کمک  به زندگی است.هر نفسی که می  حیات است. رود ممدهر نفسي که فرو مي الف(

 خانه حاکم نزدیک است؛ آنجا برویم  جا شویم.نزدیک است والي را سراي؛ آن ب(

 شوور مثل اژدهای کشنده حمله بگـراي چو اژدهـاي گـرزهد( 

 نی همدم هر انسان عاشقی است که از معشوق جدا مانده است. ني حریف هر که از یاري برید. ه(

 کردند.مردم و حاکمان اطراف رودخانه فرات از حاکمان روم پیروی میخواندند.  هاي فرات خط از کرانه رود تیبر ميو( کرانه

 اندیش آلود.  کرد، به این علم عددبین مصلحتخدا ميها که درونم را پر از صفاي اهورایي آن همه زیبایي (ز
 کرد، به این علم حسابگر مادی آلوده شد.صفای الهی آن همه زیبایی که دلم را پر از معنویت می  

 کسي قدم نهد کش جان نیست                   با جان بودن به عشق در سامان نیست.      قدر عش( ح
 غم جان خود را ندارد. به فکر جان بودن با عشق ممکن نیست. تواند عاشق شود کهکسی می 
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 عبارت زیر چیست؟. مقصود نویسنده از 31

 «میرند.هاي ثروتمند، معموالً از سوءهاضمه ميهاي بزرگ هم مانند آدمامپراتوري»اندکهچه خوش گفته         

 موجب مشکالت و مرگ آدمهاست. / استفاده نادرست از قدر تو فرصتطمع و زیاده خواهی 
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 گزینه د بر کدام مفهوم داللت دارد؟« آتش عشق است کاندر ني فتاد  /  جوشش عشق است کاندر مي فتاد.». بیت 33

 ب( دشوار و پرخطر بودن راه عشق       الف( کُلُّ شَيء یَرجَعُ الي أصِلهِ.                                                 

 ها ساري و جاري است.نقش ظرفیت وجودي افراد در تأثیرپذیري از عشق                       د (عشق در تمام پدیدهج( 
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 روشنفکران خاموش جامعه چیست؟« دماوند»، منظور شاعر از «دماوندیه»در قصیده  .32
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 . درک و دریافت خود را از عبارت زیر بنویسید.34

 «رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان.اي عزیز به خدا رسیدن فرض است و البد هرچه به واسطه آن به خدا »

 لزوم شناخت خدا و راههای رسیدن به آن / هرچیزی که انسان را به خدا برساند واجب است / عشق جزو واجبات است!
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 هاي زیر بر چه مفهوم مشترکي تأکید دارند؟. متن37

 شود.اش آیات وحي را بر لب دارد و زبان گویاي خدا ميالف( ... حتي درختش، غارش، کوهش، هر صخره سنگش و سنگریزه

 خوانم االحرام علف ميکه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو / من نمازم را پي تکبیرهخوانم / ب(من نمازم را وقتي مي

 کنندعالم خداوند را ستایش میهای همه پدیده
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 کند.بر چه موضوعي تأکید مي« کالهي عار نیست.گفت: در سر عقل باید، بي» مصرا   .36

 نکوهش ظاهر بینی / دعوت به خردورزی / نکوهش سنتهای خرافی
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 ست؟ چی« ايبیند که نقشي برکند / و آن که دید از حیرتش کلک از بنان افکندههیچ نقاشت نمي»مفهوم کلي بیت .35

 اندازه معشوق / حیرت عاشقانه / از دست دادن اختیار با رویت جمال جانانوصف زیبایی و شکوه بی
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مقصود از قسمت خط کشیده شده «نداشت. قلممردم صاحبدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم  /  هر ملتي که ». در بیت83

 نویسندگانروشنفکران و آگاهان /  چیست؟
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