
 

 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فارسي سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره رديف

١ 

 نمره ) ٧قلمرو زباني ( 
 معني واژه هايي را كه زير آن ها خط كشيده شده بنويسيد.

 در خبر است از رحمت عالميان و صفوت آدميان                 زين بي خردان سفله بستان      
 رخش ، آن  طاق  عزيز ، آن تاي بي همتا          سوداي عشق از زيركي جهان ، بهتر ارزد.                   

 خنده تو براي دستان من  شمشيري است آخته                              پيشت آيد هر زماني صد تعب                 

١,٥ 

٢ 
زير وازه هاي درست اماليي خط بكشيد. 

 سينه خواهم شرحه شرحه از ( فرا ق / فراغ )            از اين تنگ ( خوار / خار ) است اگر بگذرم   
٠,٥ 

٣ 

 با توجه به متن زير  واژه هاي نادرست اماليي را مشخص كرده ، صحيح آن ها را بنويسيد. 
پژمرد و صفاي اهورايي آن همه زيبايي به آن باغ  پر از گل هاي رنگين شعر و احساس  در صموم سرد اين عقل بي درد   "

 "به خواب رفتم. "اسرا  "اين علم عدد بين آلود. من آن شب پس از گشت و گذار در  آسمان  ، خسته از نشعه خوب آن 
 اين برايش سخت آسان بود و سا ده بود /  همچنان كه مي توانست او ، اگر مي خاست  /

 بيندازد به باال ، بر درختي ، گيره اي ، سنگي  / و   فراز آيد به باالكان كمند شست خم خويش  بگشايد  / و  

١ 

٤ 
 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنويسيد. 

 درنيابد حال پخته هيچ خام           بس كه بي شرما نه و پست است اين تزوير     
٠,٥ 

٥ 
 را در واژه هاي زير بنويسيد.                                          "ان  "مفهوم نشانه 

 با مدا دان                                              كاويان                                                        
٠,٥ 

٦ 
 فعل محذوف را در بيت زير بيابيد  و نوع  حذف را بنويسيد . 

 شيرمردي بايد اين ره را شگرف              زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف             
٠,٥ 

٧ 
 را در عبارت زير بنويسيد.  "ساخت  "واژ ي  كاربرد

 او با ناماليمات زندگي ساخت                         
٠,٢٥ 

٨ 

 با توجه به بيت زير به سواالت پاسخ دهيد. 
 ديروز اگر سوخت اي دوست ، غم برگ و بار من و تو         امروز مي آيد از باغ ، بوي بهار من و تو 
 گروه مفعولي را  بنويسيد.  "الف )  هسته  

ب )  نقش كلمه مشخص شده را بنويسيد.  

٠,٥ 

٩ 
 وابسته هاي وابسته را مشخص كرده ، نوع آن را بنويسيد. 

 يك كربال شكوه به چشمت نهفته است                   اي روضه مجسم گودال قتلگاه   
١ 

١٠ 

 با توجه به بيت زير به سواالت پاسخ دهيد. 
 ليك كس را ديد جان دستور نيست               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          

 الف )  يك حرف ربط  ( پيوند ) همپايه ساز بيا بيد.   
 در چه نقشي به كار نرفته است ؟ "جان  "ب)  كلمه     

 ) نها د٤             )  مضاف اليه      ٣       ) مفعول        ٢    ) متمم            ١   
 را بنويسيد.كلمه مشخص شده در بيت باالج) نقش   

٠,٧٥ 

 



 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فارسي سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره رديف

١١ 

 نمره ) ٥قلمرو ادبي (  
 را بيابيد. "اسلوب معا دله ، مجاز ، اغراق، تلميح    "در ابيات زير آرايه هاي 

 يافت                     آن خضر كه فرخنده پي اش نام نهادندالف ) آيين طريق از نفس پير مغان 
 مي برد هر جا كه خواهد اسب ،خواب آلوده را        ب)   دل چو شد غافل ز حق ، فرمان پذير تن بود 
 همي خاك نعلش برآمد به ماه        ج)  يكي تازي اي برنشسته سياه                        

 بايد كه خاك درگه اهل هنر شوي        ي وصال است حافظا             د)  گر در سرت هوا

١ 

١٢ 

 با توجه به بيت زير به سواالت پاسخ دهيد. 
 دل  گرمي و دم سردي ما بود كه گاهي                       مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند     

 كنايه از چيست ؟ "دم سرد بودن  "الف )  
 ب )  حداقل دو آرايه ديگر در بيت بيابيد 

١ 

١٣ 
 در مصراع دوم كنايه از چيست ؟  "گرم رو   "را بيابيد .    "وجه شبه  "در  بيت زير 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود              گرم رو ، سوزنده و سركش بود    
٠,٥ 

١٤ 

 كدام گزينه همه آرايه هاي بيت زير را ندارد ؟ 
 چشم بشر نبيندت روي               بنهفته به ابر چهر دلبندتا 

الف ) تناسب و اغراق                     
 ب)  تشخيص و حسن تعليل     

)  اغراق و استعاره     ج
 د)  تشبيه و حسن تعليل 

٠,٥ 

١٥ 

شعر حفظي 
 . ديرا كامل كن اتياب

 ..اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                     ..................................................................   
 ان................................................................                            لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره بار   

 ....................................................................      ترسم تو را ببيند و شرمندگي كشد                      
 يتا كيمياي عشق بيابي و زر شو                           ................................................................    
 

٢ 

١٦ 
 نمره )  ٨قلمرو فكري ( 

 ؟در مصراع  زيرچيست  "كليد گنج مرواريد  "مقصود شاعر از 
 اين نخستين بار شايد بود كان كليد گنج مرواريد او گم شد.           

٠,٢٥ 

١٧ 
 ابيات زير بيانگر كدام وادي در سير و سلوك است ؟

 الف ) هر كسي بينا شود بر قدر خويش               باز يابد در حقيقت صدر خويش 
 ب) روي ها  چون زين بيابان دركنند                   جمله سر از يك گريبان بر كنند 

٠,٥ 

 ٠,٥ نماد چه انسان هايي هستند ؟ "هدهد و بلبل   "در منطق الطير عطار  ١٨

١٩ 

 گزينه ارتباط موضوعي دارد ؟بيت زير با كدام 
 نگردد تبه نام و گفتار پاك        ز خورشيد و از آب و از باد و خاك     

 صد جويبار است اينجا در انتظار من و تو   الف ) غرق غباريم و غربت با من بيا به سمت باران   
 دوست گل يادگار من و تو در باغ مي ماند اي     ب ) با اين نسيم سحر خيز برخيز اگر جان سپرديم  

٠,٢٥ 



 

 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : فارسي سؤاالت امتحان نهايي درس:
٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره رديف

٢٠ 

 .با توجه به متن زير  به سواالت پاسخ دهيد 
 و دمش چونان حديثآن سكوتش ساكت و گيرا -آن صدايش گرم ، نايش گرم  –مرد نقال 

 راه مي رفت و سخن مي گفت   –آشنايش گرم   
 چيست ؟  "حديث آشنا "منظور شاعر از  )الف 

 ب ) دو ويژگي سخن مرد نقال را بنويسيد .

٠,٧٥ 

٢١ 
 در بيت زير خطاب شاعر به كيست و شاعر چه توصيه اي به او دارد ؟ 

 شو منفجر اي دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند    
٠,٥ 

٢٢ 
اجتماع در زمان شاعر است ؟مصراع دوم بيت زير  بيانگر كدام حقيقت 
 گفت : پوسيده است ، جز نقشي ز پود و تار نيستگفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  

٠,٥ 

٢٣ 
 با توجه به متن زير ، دو صفت بارز خداوندرا بنويسيد.   
 باران رجمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده  

٠,٥ 

٢٤ 

 مفهوم بيت زير با كدام گزينه مطابقت دارد ؟
 "ني حديث راه پرخون مي كند                    قصه هاي عشق مجنون مي كند  "
)  اشتياق پايان ناپذير عاشق      الف   
) جاري بودن عشق در تمام هستيب  

) پرخطر بودن راه عشق               ج    
 افراد در تاثير پذيري از عشق) نقش ظرفيت وجودي د  

٠,٢٥ 

٢٥ 

 معني و مفهوم نظم و نثر
معني و مفهوم ابيات و عبارات زير را بنويسيد. 

 /. )٧٥الف ) پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.(   
 )  ١ب تو قلب فسرده زميني          از درد ورم نموده يك چند  (   
 /.)٢٥ج) ممات بي عشق مي ياب . (   
 ) ١د) در خوش زباني نوك جمع را چيده و  متكلم وحده و مجاس آراي بال معارض شده است (   
 /.)٥ه) سر پر ز شرم و بهايي مراست . (  
 /.)٥و) اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است. (  

٤ 

 

 


