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  : نوبت امتحان  فارسي و نگارش دوازدهم: امتحان درس
  دومسال نيم

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

  )نمره 10( فارسي: بخش اول
  .ها پاسخ دهيد سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -1
اي را  سـايه / بر لب آن چـاه  / ناگهان، انگار / كان كليد گنج مرواريد او گم شد / بود اين نخستين بار شايد «

  »ديد
  .با توجه به اين سروده، جدول زير را كامل كنيد) الف

  

    است ؟» مضاف اليه مضاف اليه«كدام واژه داراي نقش 
    است؟» صفت مضاف اليه«كدام واژه داراي نقش 

  

  .را بنويسيد» گم«و » شايد«هاي  واژهدر اين سروده، نقش ) ب
  .در بيت زير، كدام يك از اجزاي جمله حذف شده است؟ نوع آن را بنويسيد -2
  »بنده همان به كه ز تقصير خويش                                   عذر به درگاه خداي آورد«
  .هاي زير بنويسيد را در واژه» ان«مفهوم نشانة  - 3

  كاويان) ب                                بامدادان ) الف
  .ها را از داخل كمانك انتخاب كنيد با توجه به معني، امالي درست واژه -4

  )هليه، حليه(زيور و ) ب)                 گارآذ -آزگار (هميشگي و ) الف
  .ديزير را بنويس ةشد معني واژگان مشخّص - 5

  يافت مغان پيرآيين طريق از نفس ) الف
  كردند ضمادكافور بر آن ) ب
  كرد ها مي سرماي دي بيداد سورت) پ
  .شده است معارضبالآراي  مجلس) ت
  .اي در جدول بنويسيد نمونه ،هاي خواسته شده بيت زير را بخوانيد و براي هر يك از آرايه -6
  »ز باغ بوي بهار من و تواآيد  مي امروز            ديروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو   «

  

    مجاز

    كنايه

    استعاره
  

  .استفاده كرده است؟ توضيح دهيد» لتعلي حسن«در كدام بيت، شاعر از آراية  -7
 سـردي مـا بـود كـه گـاهي      گرمي و دل دل) الف
ــت   ) ب ــان ياف ــر مغ ــس پي ــق از نف ــين طري  آي
ــي  ) پ ــه ك ــاني ك ــاووس كي ــد  ك ــام نهادن  اش ن

  

ــرداد   ــاه  مــ ــه و گــ ــد ديمــ ــام نهادنــ  اش نــ
ــي    ــده پ ــه فرخن ــر ك ــد  آن خض ــام نهادن  اش ن
ــي   ــود؟ ك ــا ب ــود ؟ كج ــي ب ــد؟ ك ــام نهادن  اش ن

  

   .هاي زير را كامل كنيد سروده -8
  ....................................................................................پيش از من و تو بسيار بودند و نقش بستند                ) الف
  !بودم با تو بودم ميهن اي ميهن به هر حالت كه...............................................................................                ) ب
ش ساكت و گيرا تآن سكو/ آن صدايش گرم، نايش گرم،  –مرد نقّال « ةدر منظوم» حديث آشنا«منظور از  -9
  چيست؟» گفت رفت و سخن مي راه مي/ -شنايش گرم آو دمش، چونان حديث / 
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  .مفهوم بيت زير را بنويسيد -10
  »ماند اي دوست گل يادگار من و تو سحرخيز، برخيز اگر جان سپرديم          در باغ مي نسيمبا اين «

  چيست؟» رزندبخت ف سياه«و » مادر سرسپيد«در بيت زير، مقصود از  -11
  »بخت فرزند سپيد بشنو               اين پند سياهاي مادر سر«

شـرط  » و زر شـوي  يتا كيمياي عشـق بيـاب  / ان ره بشوي دست از مس وجود چو مرد«توجه به بيت  با -12
  دستيابي به ارزش واالي انساني چيست؟

  .هاي زير را به فارسي روان معني كنيد و نوشته ها سروده -13
  . سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد) الف
  .اند خبران اين مدعيان در طلبش بي) ب
  طعمة دام و دهانِ خوان هشتم بود/ خوان، اكنون  پهلوان هفت) پ
  .ها در مقابل تظاهرات شخص شخيصي چون آقاي استاد، دودل مانده بودند مهمان) ت
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  )نمره 10( نگارش: بخش دوم
  بازشناسي) الف

  )اداري ةهاي نام نشان دادن بخش. (ساختار نامة اداري زير را بررسي كنيد -14
  به نام خدا  

  :تاريخ ...  عمومي شهر ةمدير محترم كتابخان
  :نامه ةشماربا سالم و احترام

  :پيوست
خواهشمند است . با احترام، اين جانب زهرا احمدي، متقاضي عضويت در كتابخانه و استفاده از سالن مطالعة آن هستم

  . اقدام شود ضويت اين جانبعدستور فرماييد نسبت به 
  با سپاس           

   زهرا احمدي
       امضا                   

 
  
  
1  

  
  

  نوشتاري  هايسازه) ب
  .حكايت زير را بخوانيد و آن را به زبان ساده بازنويسي كنيد -15

يابنـده را زيـاد    ةجـارچي در پـي او منـادي بـه كـوي و بـرزن فرسـتاد و هـر سـاعت مـژد          .مردي را فرزند گـم شـد  «
  . صد تومان رسانيدكرد تا نزديك غروب كه مژدگاني را به يكمي

امـا چـون بامـداد فـرا     ! مژدگاني بيشـتر يابـد  گمان كرد كه هر چه در دادن طفل دير كند، آن كه كودك را يافته بود، 
صـد  يـك : پـدر گفـت  . صد تومان مژدگاني طلب كـرد  ناچار خود نزد پدر كودك آمده و يك. رسيد، اثري از جارچي نديد

  »!ام يك شب بيرون نخوابد دادم كه بچه تومان را مي
  .يكي از دو مثَل زير را انتخاب و آن را بازآفريني كنيد -16
   !كشدزند، با پا پيش مي با دست پس مي -               .                              شوديك گل بهار نمي با -

  . بنويسيداز شعر زير  اربرداشت خود  -17
  هر كجا هستم، باشم،«

  آسمان مال من است،
  »فكر، هوا، عشق، زمين مال من استپنجره، 
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  نوشتن متن )پ
  .انتخاب كنيد و در مورد آن متني بنويسيد را زير يكيهاي  از ميان موضوع -18

  .هايتان را دربارة اين درس با ايشان در ميان بگذاريد به معلم درس نگارش خود بنويسيد و ديدگاه هاي دوستان نامه -
  .تان را بنويسيد خاطرة يكي از سفرهاي -
  .بنويسيد» مهر و محبت«نثر ادبي با موضوع  -

  
5 

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

1  
1 

   



 پاسخ آزمون 
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  : نوبت امتحان فارسي و نگارش دوازدهم   : امتحان درس
  )دومسال نيم(

  اي، كاردانش  رشتة فّني و حرفه
  دقيقه 90: مدت امتحان  طهدوم متوس ةدور

  )نمره 10( فارسي : بخش اول
قيـد  : شايد) ب) / 25/0)  (بر لب آن چاه(آن : اليه صفت مضاف) / 25/0، يك مورد(او  –مرواريد : مضاف اليه مضاف اليه) الف -1
  ) 25/0(مسند : گم)  25/0(
  )25/0(حذف به قرينة معنوي ) 25/0...  (كه ز تقصير ] است[بنده همان بهتر : حذف فعل -2
  ) 25/0( نسبت ) ب) / 25/0(ان مز) الف -3
  )25/0(حليه ) ب)      25/0(آزگار ) الف -4
) ت/حـدت و شـدت   ، تندي و تيـزي : سورت) پ/ دارو كه به جراحت نهند ، مرهم: ضماد) ب/ موبدان زرتشتي  : مغان) الف -5

  )25/0، هر مورد(رقيب  بي:  بالمعارض
)  25/0) (نـابودي (كنايـه  : سـوختن بـرگ و بـار   )  / 25/0يـك مـورد،   )  (مجاز از حال(مروز ا) مجاز از گذشته(ديروز : مجاز -6
  )25/0) (وطن(استعاره : باغ/ 
  )5/0(» غيرواقعي ةدليل شاعران«. به خاطر تغيير رفتارهاي ما بود ، گذاري ماه دليل نام)25/0(» الف«بيت  -7
  )5/0(ن گونه يادگاران ديوار زندگي را زي) الف -8
  )5/0(به هر ماتم ، به هر شادي، به هر مجلس، به هر زندان) ب
  )5/0(هاي شاهنامه  داستان -9

  )5/0. (ياد ايثارگران و شهيدان هميشه زنده است  -10
  )25/0(شاعر : بخت فرزند سياه) / 25/0(كوه دماوند : سپيددرسر ما -11
  )5/0( فراموش كردن ارزش و خود را فدا كردن وجود بي -12
  )5/0. (عاشقانه از رفتارهاي هوشمندانه بيشتر است ةارزش معامل) الف -13
  )5/0. (اند، در واقع هيچ شناخت و خبري از او ندارند كنند به شناخت خداوند رسيده هايي كه ادعا مي اين) ب
  )5/0(اينك كه رستم اسير چاه نابودي و مرگ است ) پ
  )5/0. (چار شك و ترديد شده بودنددهاي شخص بزرگي چون مصطفي گفته ها در مقابلمهمان) ت
  )نمره 10(نگارش : بخش دوم 

  بازشناسي) الف
ها رعايت  كه در اين نامه ضرورتي نداشته؛ بقية بخش» پانوشت«در اين نامه به جز بخش . بخش دارد 5اداري معموالً  ةهر نام -1

  .منظور شود نمره 25/0ها بر روي نامه، براي هر بخش  نشان دادن بخش »سر برگ، عناوين، متن، امضا«: شده است
  :هاي نوشتاري سازه) ب
بـر اسـاس درك و دريافـت ارزشـيابي     » گرداني شعر«آفريني و  بر اساس باز» نويسي مثَل«بر اساس بازنويسي، » نگاري حكايت«

  . شود مي
 :شتن متنون)پ

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


