
 

آزمون 
  

  : نوبت امتحان  نگارش دوازدهمفارسي و : امتحان درس
  )لسال او نيم(

 دقيقه 90: مدت امتحان  دورة دوم متوسطه  ،اي، كاردانش فنّي و حرفه ةرشت
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف

  )نمره 10( فارسي: بخش اول
  .آن را بيابيد و نوع آن را بنويسيد بخش از اجزاي جمله حذف شده است؟متن زير، كدام در  -1
  ».پس اول پايه، معرفت است و دوم پايه، محبت و سيم پايه، عشق«

  

  به كار رفته است؟» رايي«چه نوع  ،زير ةدر نمون -2
  ».فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد«
  .يابيد و نوع آن را بنويسيددر نوشتة زير، وابستة وابسته را ب -3
  ».بايست ده فرسخ راه را پيموده به سيرجان بروم ناچار مي«
  .معني درست واژه را از داخل كمانك انتخاب كنيد -4

  )اصل، جايگاه(مأوا ) ب)                                 مرهم، زخم(ضماد ) الف
  .را بنويسيد هادارند؟ درست آناز ميان گروه كلمات زير، كدام گروه غلط اماليي  -5

  شبح و مثل                               ) پ                دم صباح و سپيده) ايثار و از خودگذشتگي               ب) الف
  مستغرق معرفت) تاق خميده                       ج) ث                       طيلسان رنگارنگ) ت
  هلية جمال) خ                         شير ارقند) ح         گرداني            اعراض و روي) چ
  .معني واژگان مشخص شدة زير را بنويسيد -6

  .گشته باسقتخم خرمايي به تربيتش نخل ) الف
  .مايي محبتو عاشق و ) ب
يك : توجه(وجود دارد؟ » ب«هاي ستون  ، كدام يك از آرايه»الف«هاي ستون  ها و بيت در هر يك از جمله -7

  .)اضافه است» ب«آرايه در ستون 
  ب  الف

  انبچه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتي) الف
  خود      ز آهن به ميان يكي كمربند هاز سيم به سر يكي كل) ب
   اش نام نهادند و از تاك عيان شد    خون دل شاهان كه ميمد آبا خاك عجين ) پ
  .در اين دو شهر، تنها يك سر پري زديم) ت

  تعليل حسن
  كنايه
  تشبيه
  ايهام

  استعاره
  .سجع را در نوشتة زير بيابيد و نشان دهيد -8
  ».هاي حسن يكي جمال است و يكي كمال بدان كه از جملة نام«
  .را بنويسيد بيت بعدي آن. گرفته شده است» مكتب حقايقدر «غزل  بيت زير از -9
  »پا و سر شوي از پاي تا سرت همه نور خدا شود        در راه ذوالجالل چو بي«

  .ها پاسخ دهيد هاي زير را بخوانيد و به پرسش سروده -10
ــر آســمان شــو « ــين ب  اي مشــت زم

ــاري    ــت روزگ ــه مش ــو ن ــي ت ــي ن  ن
 زمينــــي ةتــــو قلــــب فســــرد  

ــا درد و  ــيند تـــ ــرو نشـــ  ورم فـــ
  

ــواز ضــــربتي چنــــد     بــــر وي بنــ
 اَم ز گفتـــه خرســـند  اي كـــوه نـــي

ــد  ــوده يــــك چنــ  از درد، ورم نمــ
ــد    ــماد كردنـ ــر آن ضـ ــافور بـ  »كـ

  

  نماد چيست؟» مشت«، ها در اين سروده) الف
  در بيت دوم چيست؟» گفته«منظور از ) ب
  در بيت سوم، دليل برآمدگي كوه دماوند چيست؟) پ
  در بيت چهارم چيست؟» كافور« و» ورم«منظور از ) ت
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 )3(نمونه سؤاالت فارسي و نگارش   6

  :هاي زير را به فارسي روان معني كنيد متن -11
  .يكي از صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده) الف
  بفكن ز پي اين اساس تزوير             بگسل ز هم اين نژاد و پيوند) ب
  .ياب عشق مي شناس و ممات بي حيات از عشق مي) پ
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  )نمره 10( نگارش: بخش دوم
  بازشناسي) الف

  :آن را بخوانيد و به موارد خواسته شده پاسخ دهيد. متن زير بخشي از يك خاطره است -12
هـاي   همراه پسرعمويم به باغ. ما به خانة عمويم در كاشان رفته بوديم. كنم نميرا فراموش  70گاه تابستان سال  هيچ«

عمـوي كـوچكم    .همراه عمويم به شـكار رفتـيم  . چيدن انجير و انار از درخت خيلي كيف داشت. رفتيم اطراف كاشان مي
امـا شـكار را   . هرگز شكار خشـنودم نكـرد  . اي كوچك بود اي كه شكار كردم پرنده اولين پرنده. تيراندازي را به من ياد داد

بـه پوسـت درخـت دسـت     . در شـكار بـود كـه طبيعـت را فهميـدم      .دانكشـ  شكار بود كه مرا به صحرا مي. دوست داشتم
تماشاي طلوع و غروب . چه شوري براي تماشا داشتم .شدم در باد روان مي. شستم در آب روان، دست و رو مي. كشيدم مي

خوابيدن در دشت زير نور مهتاب، گرماي مطبوع آتش در شب و گوش سپردن به خاطرات عمـو  . بخش بود خورشيد لذت
  ».در آن تابستان من خودم را يافتم. و پدرم
  :موضوع) الف
  :ديد ةزاوي) ب
  :شروع خاطره )پ
  :تهزبان نوش) ت
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  هاي نوشتاري سازه) ب
  .را به زبان ساده بازنويسي كنيد زير حكايت -13

طبيـب  . ام طاقـت شـده   كند، آن را عالج كن كه بي شكم من به غايت درد مي: روزي شخصي نزد طبيب رفت و گفت«
! داروي چشم را بياور تا در چشم او كشـم : گفتطبيب غالم خود را . نان سوخته: اي؟ مريض گفت امروز چه خورده: گفت

  »!ياگر چشمت روشن بودي، نان سوخته نخورد: من درد شكم دارم، داروي چشم را چه كنم؟ طبيب گفت: مريض گفت
  .هاي زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد  يكي از مثَل -14
  .از اين ستون به آن ستون فرج است -                  .ماند آفتاب پشت ابر نمي -

  .بيت زير را بخوانيد و دريافت خود را از آن بنويسيد -15
 رسـد كـاري بكـن    اي كه دستت مـي «

  

    »پيش از آن كه از تو نيايد هيچ كار  
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75/0 

  
5/0  

  
  نوشتن متن) پ
  .آن متني بنويسيد هاي زير را انتخاب كنيد و در مورد يكي از موضوع -16
  .تان را بنويسيد ياد ماندنيه يكي از خاطرات ب -
  .متني ادبي دربارة امتحانات نوبت اول بنويسيد -
  .بنويسيد» مادر«متني ادبي با موضوع  -

  
  
5  

  ها و متن توليدي هاي سازه هاي نگارشي در متن رعايت نشانه) ت
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات) ث

1  
1  

   



آزمون پاسخ 
  

  : نوبت امتحان  فارسي و نگارش دوازدهم: امتحان درس
)لنيم سال او(  

دورة دوم  ،اي، كاردانش فّني و حرفه ةرشت
  دقيقه 90: مدت امتحان  متوسطه

  ) نمره 10( فارسي :بخش اول
  )25/0(به قرينة لفظي  حذف) 25/0(  ] است[و سيم پايه، عشق ] است[دوم پايه، محبت ) 25/0(  حذف فعل -1
  )25/0(حرف اضافه »  به«به معني » را«  -2
  )25/0(مميز : نوع) 25/0(وابستة وابسته : فرسخ -3
  ) 25/0(جايگاه ) ب)    25/0(مرهم ) الف -4
  )25/0( حليه ) خ        )25/0(ارغند ) ح)     25/0(طاق ) ث)    25/0(شبه ) پ:      امالي درست واژگان -5
  )25/0(دوستدار، يار، عاشق : محب) ب)         25/0(بلند : باسق) الف -6
دليل سـرخ  )  25/0(حسن تعليل    ) كمر      پ -2وسط     -1: ميان)    25/0(ايهام   ) ديوار امت       ب) 25/0(تشبيه ) الف -7

  دنسر پر ز)  25/0(كنايه ) ت.     آميخته شدن با خون پادشاهان است ،رنگي شراب
  )5/0(كمال     –جمال  -8
  )1( وجه خدا اگر شودت منظر نظر              زين پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي -9

دماوند قلب زمين در نظر گرفته شده است ) پ)     5/0(تشبيه كوه دماوند به مشت ) ب)     5/0(نماد خشم و اعتراض ) الف -10
  )25/0(برف : كافور)/ 25/0(برآمدگي كوه دماوند : ورم) ت)    5/0. (كرده است كه دچار درد و رنج شده و از شدت درد، ورم

عارفانه، قلب خود را از هر چه غير خدا حفظ كرده و در درياي كشف حقايق الهي  تفكريكي از عارفان در حالت تأمل و )الف -11
  )75/0. (غرق شده بود

  )75/0(بار و دودمان ستمكاران را نابود كن پايه و اساس رياكاري را از ريشه بركن و اصل و ت) ب
  )5/0. (اي بيش نيست عشق سبب زندگي است و كسي كه عاشق نيست، مرده) پ

  )نمره 10(نگارش  :موبخش د
   :بازشناسي) الف 

  )25/0(نثري صميمي و شاعرانه ) ت) / 25/0(اساس زمان  بر) پ) / 25/0(اول شخص ) ب)  / 25/0(سفر تابستان ) الف -12
   :هاي نوشتاري سازه) ب
  . اساس درك و دريافت ارزشيابي شود بر» شعرگرداني«براساس بازآفريني و » نويسي مثَل«اساس بازنويسي،  بر» نگاري حكايت«
   :نوشتن متن) پ

 )1(خوش فرجامي  /) 3(پرورش موضوع يا شيوة بيان نوشته / )1(آغازي  خوش
  


