
 باسمه تعالی
4: تعداد صفحه   :ساعت شروع  :  رشته  3 فارسی :درس    

دقیقه 90 :مدت امتحان  :  امتحانتاریخ   :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 

     

 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

معنی واژه ، امال و دستور   )نمره7( قلمرو زبانی) الف
. ص شده را بنویسید معنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

   .تمام شد و وارد محوطۀ پیش روي دشمن شدیم رعبم) چو من است             ب هم مرغ گرفتار قفسمسلک ) الف
 .گرداند شعر خود می صحیفۀهمواره عشق قدیم را موضوع ) د      .       آبی مدیترانه دوخته شده است طیلسانبر ) ج 

1 

  . یر را از داخل کمانک انتخاب کنیدعرفانی زتوضیحات معادل درست هریک از   2
 )مکاشفت/ مراقبت . (م بر ضمیر اوست، عالکه خداوند در همۀ احوال ه بنده به حق و یقین بر اینکمال توج) الف

 )اشتیاق/ تجرید . (چه جز خداست آنسالک از خالی شدن قلب ) ب

5/0 

 .امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید   3
  »غرامت جامه ات بیرون کُنم) بهر/ بحر (از «: گفت) الف

 .کرده) قدغن/ غدقن (بزنید خودتان را به ناخوشی و بگویید طبیب ) ب

5/0 

  .را بنویسید هریک بیابید و درست ها را  آن؛ ر یک نادرستی امالیی دیده می شوددر هریک از موارد زی  4
. رفتید ولی اسرارهاي من بود که بوي التماس می داد و عاقبت شما را متقاعد کرد پذیرفتید و طفره می نمی) الف

طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود / ناوردهاي حول  شیرمرد عرصۀ) ب

5/0 

  . را بنویسید هریکدرست شکل و مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ ، دهاي زیر در گروه کلمه  5
»مأوا و پناهگاه –اجین و آمیخته  –مسطور و پوشیده  –سوء هاضمه  – استیصال و درماندگی«

5/0 

  .نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید   6
داي آورد ـاه خـه درگــذر بـبنده همان به که ز تقصیر خویش               ع) الف

 .در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب) ب

5/0 

  . ص شده را بنویسیدمشخّ نقش دستوري واژه هاي  7
 برگ و بار من و تودیروز اگر سوخت اي دوست، غم ) ب                         قرارم  تابم و بی م بیامیدوارچون رود ) الف

5/0 

8  موارد داده شده را تعیین کنید، درستی یا نادرستی هریک از به بیت هاي زیر هبا توج. 
 تو مشــت قرن ها پس افکند روزگاري                  از گردش ِ درشت
  خــردمنـد  مـردمِ دلِ سفله بستان                  دادخردان ِ زین بی          

درست              نادرست                        .، هسته است»مشت«، واژة »مشت درشت روزگار«در گروه اسمی ) الف
نادرست      درست                  .    ، اضافی است»خردان سفله بی«، وصفی و ترکیب »مردم خردمند«ترکیب ) ب

5/0 

  .بیابید» بدل«و یک » معطوف«نقش تبعی در متن زیر، یک   9
رین کوه روي زمین، بر درختی نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندت. پیشوا و شهریاري استنیز ما پرندگان را «

» .آشیان داردبلند، 

5/0 

ادامه سؤاالت در صفحه دوم 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

  .کنیدرا مشخّص » وابستۀ وابسته«هاي اسمی زیر، نوع  در هریک از گروه  10
  :پایدار تقریباًشرایط ) ب:                                                          زعفران سیر دوازده) الف

5/0  

  . شیوة بالغی دیده می شود...... ۀ گزین به جزها  در همۀ بیت  11
  ه دادگرـگنـ ر بیـه بخشود بـهمی داد مـژده یکـی را دگر                ک) الف

  ر نرم دیدا پسـن گفتنش بـرخ شاه کاووس پر شـرم دیـد                سخ) ب
  زندـاه از اندیشه یابـد گـکه هرچند فرزند هست ارجمند               دل ش) ج
  زندـد گگناهـان نیـای ر بیـکه ب  چنین است سوگند چـرخ بلنـد             ) د

25/0  

  .زیر بنویسید را در واژه هاي » ان«مفهوم نشانۀ   12
  :خندان ) ب            :                                            بابکان ) الف

5/0  

  . تعیین کنید دقیقاً ص شده را مشخّ هاي ، زمان فعلدر عبارت زیر  13
  ».اند انداخته ها، خط و خال جوجه کبک. شود نمی صداي بلدرچین یک دم قطع«

5/0  

  .ساز بیابید پایه حرف پیوند هم در عبارت زیر، یک  14
ت ا آنان که همبسیاري در دومین منزل به زاري زار جان سپردند ام. همان نخستین منزل از پا درآمدند برخی در« 

  » .رفتند تر می یارشان بود، پیش

25/0  

  حفظ شعر و آرایه هاي ادبی) نمره 5( قلمروادبی) ب
15  ؟کدام است» تو بودم میهن اي میهن به هر حالت که بودم با .............................................               « ل بیت مصراع او  

  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار                 ب) الف
5/0  

  . هریک از بیت هاي زیر را بنویسید مصراع دیگر  16
  ......................................................شاهد نیاز نیست که در محضر آورند                    ) الف

  اران جویب در چشمِ ،بیداري ستاره) .............................................................                     ب
  .....................................................یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر                      ) ج

5/1  

  .بیت زیر را در یک سطر توضیح دهیدتلمیح به کار رفته در   17
  »م نداشتـه جمشید جـا را فراغتی است کـم                 جیب و جام من از مال و می تهی استبا آن که « 

5/0  

  .بررسی کنید ) همسان(بیت زیر را از نظر کاربرد جناس تام   18
  »رده هـاي ما دریدـریــد              پرده هـایش پکه از یـاري ب نی، حـریف هـر«  

5/0  

  .اسلوب معادله است یا حسن تعلیل؟ یک دلیل بنویسیدآرایۀ مشترك ابیات زیر   19
  چون آید برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا می کشـد اول چــراغ خـانه را عشق * 
  مـر زبان را مشتـري جـز گـوش نیست  هــوش نیست             محرم این هـوش جز بی* 

  

5/0  

  وم س ادامۀ سؤاالت در صفحۀ

 
 

 
 

 



  باسمه تعالی
  4: تعداد صفحه   :ساعت شروع  :  رشته  3 فارسی :درس    

  دقیقه 90 :مدت امتحان  :  امتحانتاریخ   :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 

     

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٣

  ؟ برده است ز کدام آرایۀ ادبی بهره، ادر بیت زیر، شاعر براي بیان وجه شبه  20
  »، سوزنده و سرکش بودگرم رو     عاشق آن باشد که چون آتش بود          «      

25/0  

  ؟ نامند ر را در اصطالح ادبی چه مینوع گفت و گوي شعر زی  21
  ـایی ـآشنـ ـکـلـت از دار مـبگفـ  نخستیـن بار گفتــش کـز کجــایی                                   

  دـان فروشنـرند و جـبگفت انده خ                  ؟بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند                   
  بازان این عجب نیست بگفت از عشق    فروشـی در ادب نیـست                بگفتـا جـان                   

25/0  

  . مقابل انتخاب کنید هاي را از کمانک ها ؟ آنشود میدیده زیر هاي  هاي حماسه در بیت کدام یک از ویژگی  22
  )قهرمانی –ی ملّ(چنیـن بود آییـن و این بود راه بدان گاه سوگنــد پرمایه شـاه            ) الف

  )یملّ –خرق عادت (همی خاك نعلش برآمـد به ماه            اي برنشستـه سیـاه  یکـی تازي) ب

5/0  

  .ص شده را بنویسیداز موارد مشخّمفهوم نمادین هریک   23
  را از من مگیر گل سرخ. / خنده ات را نه/ هوا را از من بگیر، اما / خواهی  گر میرا از من بگیر ا نان )الف

   دید چشمان تار من و تو؟  ، در کوچه هاي غم و درد                 غیر از شب آیا چه میبرزخ سردجا در آن  آن)ب
  

5/0  

  و نثر و درك مطلب نظممعنی و مفهوم ) نمره 8(فکري قلمرو ) ج
  .معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید    

24  5/0  .ردپردة ناموس بندگان به گناه فاحش ند  

  5/0  .م شود که با خود نباشددر عشق قدم نهادن کسی را مسلّ  25

26  5/0  .رفته جبهۀ شاعر را بوسیدکشید، جلو  ادة شعر و ادب مییکی که کب  

  5/0  .روم چشم داشت و از آن چشم می زد یک روز دنیایی به  27

  5/0  بگراي چو اژدهاي گرزه  28

  5/0  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ  29

  5/0  در بنِ این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود  30

  5/0  ر سبويـد زدن سنگ را بـببای  گوي                و ا کنی گفتچو خواهی که پید  31

  زیر با کدام گزینه مناسبت دارد ؟بیت  مصراع دوم یکلّ مفهوم  32
  »اي نان افکندهکه دید از حیرتش کلک از ب و آن                بیند که نقشی برکند  اشت نمی هیچ نقّ«

    .کتفَعرِم قّح فناكرَما ع) ب                                        .کتبادع قّح دناكبما ع) الف

25/0  

  چهارم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٤

مفهومی ، بر چه ».تماشا کنید، ی و تعبیر پنهان است، روحی را که در این تلقّکلمات را کنار زنید و در زیر آن«عبارت   33
  ؟تأکید دارد

  

5/0  

  .مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید  34
  »الحزن است اي کاو شـود از دسـت اجـانب آبـاد              ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت خـانه«   

  

5/0  

، بر چه »!در سر عقل باید بی کالهی عار نیست: گفتسر در افتادت کاله          آگه نیستی کز :گفت«در بیت   35
  ؟موضوعی تأکید شده است

  

5/0  

  ؟»ستانسان بیانگر احوال درونی اوظاهر «: بیانگر این موضوع است کهدام بیت مفهوم ک  36
  لیک چشم و گوش را آن نور نیست      ست           ـۀ من دور نیـن از نالـم رّــس) الف 

  بازجــوید روزگـار وصــل خویش هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش               ) ب 
  

25/0  

  ؟ذکر شده در ردیف دوم مطابقت داردل با کدام یک از وادي هاي عرفانی اوهریک از بیت هاي ردیف   37
  ردیف دوم  ردیف اول

  وادي عرفانی  بیت
  توحید  در خویشــت صــباز یابد در حقیق/ ا شود بر قدر خویش ــی بینــهریک  الف

  استغنا  دــان برکننــجمله سر از یک گریب/ کنند ابان درـون زین بیــروي ها چ  ب
    معرفت  اي است هفت دوزخ همچو یخ افسرده/ ي است ت نیز اینجا مرده اهشت جنّ  ج

75/0  

  

  

  
  

  ؟ ل مشهور از نظر مفهوم تناسب داردثَمبیت زیر با کدام   38
  »ل اندیشه کند مرد که عاقل باشدگفته دگر باز نیاید به دهن              او سخنِ«

   .گردد تیري که از شست رفت، به کمان بازنمی )ب                  از ماست که بر ماست                 ) الف
  

25/0  

39  ؟چیست »طریق پاکبازي«، منظور ازه به رباعی زیربا توج  
  ت  ـرفرازي نگرفـا زخم نشان سـب    کس چون تو طریق پاکبـازي نگــرفت             
  !ازي نگرفتـه بـرگ را بـکسی چون تو شگفت            حیثیت مزین پیش دالورا،      

  

25/0  

40  ؟ ، کدام توضیح درست است»دمیدند گفتی شب آمد به روز      بیامد دو صد مرد آتش فروز          «ه به بیت با توج  
  . از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد) ب.               از شعلۀ بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد) الف   

  

25/0  

  عبارت زیر بر چه نکته اي تأکید دارد؟  41
که زبان خویش را حفظ کند، همچون  وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی«

  ».کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد
  

5/0  

  20  جمع نمره                                                                                                                                                                                                                                                                                         .موفّق باشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

١

  معنی واژه ، امال و دستور   )نمره7(قلمرو زبانی) الف
  )گیرد معادل هاي درست، نمره تعلق میبه (   1

                                     25/0؛ 92ص ؛  محل عبور، گذرگاه) ب                                   25/0  ؛ 26ص  ؛ روش، طریق) الف
                                     25/0؛  155ص  ؛ کتاب ) د                                           25/0 ؛  61ص  ؛نوعی ردا ) ج

1  

  5/0   25/0؛   123ص   ؛  تجرید ) ب                                      25/0    ؛ 14ص ؛ مراقبت ) الف  2
  5/0  25/0    ؛ 134ص  ؛  قدغن) ب                                            25/0  ؛  19 ص ؛ بهر) الف  3
  5/0  25/0    ؛ 110ص  ؛هول  ) ب                                          25/0  ؛  89ص  ؛ اصرار) الف  4
  5/0  25/0   ؛ 62  ص ؛جین و آمیخته ع                                  25/0  ؛ 47 ص ؛ ور و پوشیدهتمس  5

  5/0  25/0 ؛ 16ص ؛ ) حذف فعل است (لفظی ) ب              25/0 ؛  16ص  ؛)حذف فعل است(معنوي ) الف  6

  5/0   25/0 ؛ 84ص  ؛مفعول ) ب                                              25/0 ؛ 84مسند ، ص ) الف  7
       36ص  25/0 نادرست ؛  ) ب                                                         25/0؛ درست ) الف   8

  

 5/0  

  5/0  126؛ص  25/0پرندگان یا بلندترین کوه روي زمین؛ : بدل     126؛ص  25/0شهریاري ؛ : معطوف  9
  5/0  74؛ ص  25/0قید صفت ؛ ) ب                                               65؛ ص  25/0ممیز ؛ ) الف  10
  25/0   105  ص  ؛ 25/0ب ،   11
  5/0  152؛ ص  25/0 ؛ )حالیه( نشانه صفت فاعلی :خندان ) ب    152؛ ص  25/0)نسبت(منسوب به بابک : بابکان ) الف  12
  5/0  81؛ ص  25/0؛ماضی نقلی :  اند انداخته                 81 ؛ ص  25/0 ؛مضارع اخباري:  شود نمی  13
14  25/0   140؛ ص  25/0ا  ؛ ام  

  حفظ شعر و آرایه هاي ادبی) نمره 5( قلمروادبی) ب
  5/0  117؛ ص  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) ب  15
                 57؛ ص 5/0؛ اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )ب       97؛ ص  5/0؛ در دادگاه عشق رگ گردنت گواه) الف  16

   23؛ ص  5/0 ؛کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي) ج
5/1  

شده است که جام جهان بینی داشت و در آن احوال اشاره ، جمشید ت به زندگی پادشاه اساطیري ایراندر این بی  17
  .)درست است ،توضیحات مشابه( ؛28ص ؛جهان را می دید 

5/0  

  5/0  48ص  25/0؛ دوم ، حجاب و پوشش  25/0؛پرده به دو معنی به کار رفته است ؛ اول ، نغمه و آواز   18
دالیل درست ( 48؛ ص  25/0. است  آن مصداقی براي مصراع اول ، ؛ زیرا مصراع دوم در هر بیت 25/0اسلوب معادله    19

  ).دیگر نیز پذیرفتنی است
5/0  

  25/0  )نیز درست است و ایهام مراعات نظیراسب یا تن( 126کنایه ؛ ص   20
  25/0  20مناظره ؛ ص  21
  5/0  106ص  ؛ 25/0 ؛خرق عادت ) ب                                                              25/0؛  ی ملّ) الف  22
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  5/0  84ص؛  25/0 ؛ )یا هر اشارة مشابه(دوران حکومت قبل از انقالب ) ب   153ص  25/0؛ ... ، عشق و شادي و خنده )الف  23
  .)نظر همکاران محترم صائب است(       و نثر و درك مطلب نظممعنی و مفهوم ) نمره  8( قلمرو فکري ) ج

  5/0  12ص  ؛)25/0( .را به سبب گناه آشکار نمی برد) 25/0(انخداوند آبروي بندگ  24
ص ؛ )25/0( .که به فکر خودش نباشد)25/0(امکان داردبراي کسی ) قدم در راه عاشقی گذاشتن(عشق پیمودن راه   25
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5/0  

  5/0  136ص ؛)25/0(. جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید )25/0(،یکی که ادعاي شعر و شاعري داشت  26
؛ )از قدرتش می ترسیدند(بردند  و از آن حساب می )25/0(داشتند روزگاري همه مردم یا کشورها به روم توجه  27

  62ص ؛ ) 25/0(
5/0  

  5/0  35ص ؛ ) 25/0(؛  حمله کن)25/0(ند اژدهاي سمی یا خطرناك مان  28
؛ ) 25/0(؛ .)ا مصیبت هاي زیادي همراه بودیمما ب( .زیادي وجود داشتدرد و غم ) 25/0(در کشورم  ،در دوران گذشته  29

   84ص
5/0  

  5/0  112ص ؛ )25/0(. شمشیر و سرنیزة زهرآلود داشت، گم شده بود)25/0(رستم در ته چاهی که به جاي آب،   30
؛ ) 25/0(؛ )دست به آزمایش بزنی . (ید دست به آزمودن آن ها بزنی با )25/0(،اگر می خواهی حقیقت را آَشکار کنی   31

  100ص 
5/0  

  25/0  13؛ ص )معرفتک ما عرفناك حقّ( ای) ب(  32
33  5/0  73؛ ص قیقت هر چیز و پرهیز از ظاهربینیه به باطن و حتوج  
  5/0  26ص بیگانه ستیزي، عدم وابستگی به بیگانگان، یا هر توضیح درست مشابه ؛   34
  5/0  21ص . همتر از حفظ ظاهر و رعایت آن استعقل و خرد م  35
  25/0  50؛ ص )لیک چشم و گوش را آن نور نیست ست          ـن از نالۀ من دور نیـم رّــس(یا ) الف(  36
  122 -123صص   وادي عرفانی   ردیف  37
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  25/0  141؛ ص .)تیري که از شست رفت به کمان باز نمی گردد(یا ) ب(  38
  25/0    95؛ ص معادل مناسب دیگران گذشتگی و هر ، از جعشق حقیقی، شهادت در راه حق  39
  25/0  103ص  ).از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد(یا ) ب(  40
41  5/0  159؛ ص ی و تالش براي حفظ آنه به اهمیت زبان ملّتوج  
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