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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا بیاتی بوجخی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ابيات و عبارات را به نثر ساده  وروان بازگردانی كنيد .                        قلمرو فكري

 گفت هوشياري بيار این جاكسی هوشيار نيست.          گفت باید حد زند هوشيار مردم مست را         
 خبر از من به رفيقی كه به طرف چمن است              همت از باد سحر می طلبم گر ببرد          

 عصار ه تاكی به قدرت او شهد فایق شده                                                                 
 عشق آتش است هر جا كه باشد جز او رخت دیگري ننهد.                                            

                                         مرد نقّال از صدایش ضجّه می بارید                               
 چون رعيت كم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت.                                                       

 با ایشان از وجه زاد و توشه گرده اي بيش نبود                                                         
 چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي / بباید زدن سنگ رابر سبوي   

4 

2 
 مفهوم بيت زیر در كدام گزینه آمده است ؟    

 شو منفجر اي دل زمانه                                    وان آتش خود نهفته مپسند    
 گزینه یك و دو - 5           توصيف كوه دماوند -3          دعوت به مبارزه و قيام  -2         پنهان نكردن راز درون 1-

5/0  

3 
 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بيت زیر چيست ؟                                           

 "چون رود اميدوارم ، بيتابم و بی قرارم          چون می روم سوي دریا جاي قرار من و تو  "     
25/0  

5 
 هر بيت زیر بيانگر كدام وادي از هفت وادي عرفان است ؟                                               

 هشت جنت نيز اینجا مرده اي است             هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است      –الف 
 ملك اینجا بایدت در باختن                      ملك اینجا بایدت انداختن       -ب

5/0  

4 

                                   در بيت  هاي زیر از داستان گذر سياوش از آتش :                                                                                 
 سرانجام گفت : ایمن از هر دوان             نگردد مرا، دل، نه روشن روان 

 مگر كاتش تيز  پيدا   كند                 گنه كرده  را زود رسوا كند                                                  

 در مصرع اول منظور از هر دوان چيست ؟  –الف 
 اربرد آن در این داستان توضيح دهيد . در مورد واژه ي آتش و ك -ب
 با توجه به مصراع دوم از بيت اول كدام ویژگی ها از كيكاووس سلب شده است؟   -پ

1 

6 
این گونه است كه عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند و نه توجه به گرد و غبار و جراحات پيري دارد  "در عبارت : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ویژگی عشق جاودانی را چه می داند ؟                                                                                            "
5/0  

7 
 مفهوم كلی ابيات زیر رابنویسيد.                                                                                    

 شو منفجر اي دل زمانه                                                وان آتش خود نهفته مپسند       
                                            آیين طریق ازنفس پير مغان یافت                          آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند                                         

1 

9 
               فرخی یزدي دربيت زیر خود راباكدام ویژگی معرفی می كند؟                          

 انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                             چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت                   
25/0  

8 

 قلمرو ادبی
 در ابيات و عبارات زیر آرایه ي موجود در ستون الف را از ستون ب بيابيد و مقابل هر مورد بنویسيد. 

 )ب(                            )الف(                                                                          
 استعاره                       لب و دندان سنایی همه توحيد تو گوید                              

 مجاز               و صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پيچيد            
 تشبيه                        باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد                           

 كنایه         چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي/بباید زدن سنگ را بر سبوي       

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بوجخیزهرا بياتی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 درستی یا نادرستی آرایه ي مقابل هر مورد را مشخص كنيد .                               

 ) ایهام (                         گفت : رو صبح آي قاضی نيمه شب بيدار نيست .                          

 حسن تعليل                     تا درد و ورم فرو نشيند / كافور بر آن ضماد كردند.                          

 اسلوب معادله      آیين طریق از نفس پير مغان یافت / آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند . 

 )  مبالغه (                                                                                   یكی تازي اي برنشسته سياه /همی خاک  نعلش برآمد به ماه           

1 

11 
 دربيت زیر برزخ سرد و شب نماد چه مفاهيمی هستند ؟                                  

                             آنجا در آن برزخ سرد، دركوچه هاي غم و درد / غير از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو                                         
5/0  

5/0 در درس كباب غاز كدام ویژگی هاي نثر نویسنده بر تاثير گذاري داستان افزوده است؟  12  

13 

 حفظ شعر                                                                                           

 دو بيت اول شعر صبح ستاره باران را بنویسيد. –الف 

 بيت ها را كامل كنيد.  -ب 

 -----------------------------تنيده یاد تو در تار و پودم ، ميهن اي ميهن !/

 / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه       -----------------------------------------

2 

15 

 قلمرو زبانی      

 معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسيد.                                                     

 بخروش چو شرزه شير ارغند      -یكی از صاحبدالن  سر به جيب مراقبت فرو برده   

 كزین كوه آتش نيابم تپش   -پيرمرد از داخل كازیه یك پاكت برداشت   

 خنده ي تو شمشيري است آخته     -شيرمردي باید این ره را شگرف   

5/1  

14 

 واژه ي صحيح را در هر جمله انتخاب كنيد .                                                 

 خواست ازاین محبت هرگز ندیده سپاسگزاري/سپاسگذاري كند. –الف 

 كردند  "ضماد / زماد  "كافور بر آن  –ب 

 ضربی دروازه هاي آن باقی است . "طاق / تاق  "هنوز  –پ 

55/0  

16 
 از بين واژه هاي زیر واژه هاي صحيح را بيابيد .                                            

 قدر : ارزش               عنابت:توبه                          غایی:نهایی  قرب:نزدیكی 
55/0  

17 

 واژه ي حذف شده ونوع حذف رادرابيات وعبارات زیر مشخص كنيد.                        

 بدان كه از جمله نامهاي حسن یكی كمال است ویكی جمال

 دیروزدرغربت باغ من بودم ویك چمن داغ/امروز خورشيد دردشت آیينه دار من وتو 

1 

19 
 رامشخص كنيد.درهریك از گرو هاي زیروابسته ي وابسته ونوع آن 

 هواي نسبتا پاک                            چراغ امپراتوري روم
1 

18 
                                                      با كدام یك ازروشهاي دریافت معنا می توان به معناي واژه ي )اندیشه(دربيت زیر پی برد.                                            

 چو بشنيد خسرو از آن شاد گشت                       روانش ز اندیشه آزاد  گشت
5/0  

21 
 جمله زیر چند جزیی وگذرا به چيست؟      

 عشق همه خود آتش است.                      
5/0  

21 
 در عبارت زیر جمله هسته ووابسته رامشخص كنيد.                                    

 اگر این غاز رابراي ميهمانان امروز بياوریم براي ميهمان هاي فرداازكجا غاز خواهی آورد.
5/0  

22 

 نقش هاي تبعی رادر عبارت زیر مشخص كنيد.)دومورد(                              

آشيان  زمين،بردرختی بلندما پرندگان رانيز پيشواوشهریاري است.نامش سيمرغ است ودر پس كوه قاف ،بلندترین كوه روي 

 دارد.

5/0  
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا بیاتی بوجخی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ابيات و عبارات را به نثر ساده  وروان بازگردانی كنيد .                        قلمرو فكري

 گفت هوشياري بيار این جاكسی هوشيار نيست.          گفت باید حد زند هوشيار مردم مست را         

 خبر از من به رفيقی كه به طرف چمن است              همت از باد سحر می طلبم گر ببرد          

 عصار ه تاكی به قدرت او شهد فایق شده                                                                 

 عشق آتش است هر جا كه باشد جز او رخت دیگري ننهد.                                            

 مرد نقّال از صدایش ضجّه می بارید                                                                       

                                     چون رعيت كم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت.                   

 با ایشان از وجه زاد و توشه گرده اي بيش نبود                                                         

 چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي / بباید زدن سنگ رابر سبوي   

4 

2 

 مفهوم بيت زیر در كدام گزینه آمده است ؟    

 شو منفجر اي دل زمانه                                    وان آتش خود نهفته مپسند    

 گزینه یك و دو - 5           توصيف كوه دماوند -3          دعوت به مبارزه و قيام  -2         پنهان نكردن راز درون 1-

5/0  

3 
 مقصود نهایی شاعر از مصراع دوم بيت زیر چيست ؟                                           

 "چون رود اميدوارم ، بيتابم و بی قرارم          چون می روم سوي دریا جاي قرار من و تو  "     
25/0  

5 

                               هر بيت زیر بيانگر كدام وادي از هفت وادي عرفان است ؟                 

 هشت جنت نيز اینجا مرده اي است             هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است      –الف 

 ملك اینجا بایدت در باختن                      ملك اینجا بایدت انداختن       -ب

5/0  

4 

                                   در بيت  هاي زیر از داستان گذر سياوش از آتش :                                                                                 

 سرانجام گفت : ایمن از هر دوان             نگردد مرا، دل، نه روشن روان 

 گنه كرده  را زود رسوا كند                                                                  مگر كاتش تيز  پيدا   كند 

 در مصرع اول منظور از هر دوان چيست ؟  –الف 

 در مورد واژه ي آتش و كاربرد آن در این داستان توضيح دهيد .  -ب

 س سلب شده است؟ با توجه به مصراع دوم از بيت اول كدام ویژگی ها از كيكاوو  -پ

1 

6 
این گونه است كه عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بيند و نه توجه به گرد و غبار و جراحات پيري دارد  "در عبارت : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ویژگی عشق جاودانی را چه می داند ؟                                                                                            "
5/0  

7 

 مفهوم كلی ابيات زیر رابنویسيد.                                                                                    

 شو منفجر اي دل زمانه                                                وان آتش خود نهفته مپسند       

                                            آیين طریق ازنفس پير مغان یافت                          آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند                                         

1 

9 
               فرخی یزدي دربيت زیر خود راباكدام ویژگی معرفی می كند؟                          

 انصاف وعدل داشت موافق بسی ولی                             چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت                   
25/0  

8 

 قلمرو ادبی

 در ابيات و عبارات زیر آرایه ي موجود در ستون الف را از ستون ب بيابيد و مقابل هر مورد بنویسيد. 

 )ب(                            )الف(                                                                          

 استعاره                       لب و دندان سنایی همه توحيد تو گوید                              

 مجاز               و صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پيچيد            

 تشبيه                        باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد                           

 كنایه         چو خواهی كه پيدا كنی گفت و گوي/بباید زدن سنگ را بر سبوي       

1 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 بوجخیزهرا بياتی   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 درستی یا نادرستی آرایه ي مقابل هر مورد را مشخص كنيد .                               

 ) ایهام (                         گفت : رو صبح آي قاضی نيمه شب بيدار نيست .                          

 حسن تعليل                     تا درد و ورم فرو نشيند / كافور بر آن ضماد كردند.                          

 اسلوب معادله      آیين طریق از نفس پير مغان یافت / آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند . 

 )  مبالغه (                                                                                   یكی تازي اي برنشسته سياه /همی خاک  نعلش برآمد به ماه           

1 

11 
 دربيت زیر برزخ سرد و شب نماد چه مفاهيمی هستند ؟                                  

                             آنجا در آن برزخ سرد، دركوچه هاي غم و درد / غير از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو                                         
5/0  

5/0 در درس كباب غاز كدام ویژگی هاي نثر نویسنده بر تاثير گذاري داستان افزوده است؟  12  

13 

 حفظ شعر                                                                                           

 دو بيت اول شعر صبح ستاره باران را بنویسيد. –الف 

 بيت ها را كامل كنيد.  -ب 

 -----------------------------تنيده یاد تو در تار و پودم ، ميهن اي ميهن !/

 / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه       -----------------------------------------

2 

15 

 قلمرو زبانی      

 معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسيد.                                                     

 بخروش چو شرزه شير ارغند      -یكی از صاحبدالن  سر به جيب مراقبت فرو برده   

 كزین كوه آتش نيابم تپش   -پيرمرد از داخل كازیه یك پاكت برداشت   

 خنده ي تو شمشيري است آخته     -شيرمردي باید این ره را شگرف   

5/1  

14 

 واژه ي صحيح را در هر جمله انتخاب كنيد .                                                 

 خواست ازاین محبت هرگز ندیده سپاسگزاري/سپاسگذاري كند. –الف 

 كردند  "ضماد / زماد  "كافور بر آن  –ب 

 ضربی دروازه هاي آن باقی است . "طاق / تاق  "هنوز  –پ 

55/0  

16 
 از بين واژه هاي زیر واژه هاي صحيح را بيابيد .                                            

 قدر : ارزش               عنابت:توبه                          غایی:نهایی  قرب:نزدیكی 
55/0  

17 

 واژه ي حذف شده ونوع حذف رادرابيات وعبارات زیر مشخص كنيد.                        

 بدان كه از جمله نامهاي حسن یكی كمال است ویكی جمال

 دیروزدرغربت باغ من بودم ویك چمن داغ/امروز خورشيد دردشت آیينه دار من وتو 

1 

19 
 رامشخص كنيد.درهریك از گرو هاي زیروابسته ي وابسته ونوع آن 

 هواي نسبتا پاک                            چراغ امپراتوري روم
1 

18 
                                                      با كدام یك ازروشهاي دریافت معنا می توان به معناي واژه ي )اندیشه(دربيت زیر پی برد.                                            

 چو بشنيد خسرو از آن شاد گشت                       روانش ز اندیشه آزاد  گشت
5/0  

21 
 جمله زیر چند جزیی وگذرا به چيست؟      

 عشق همه خود آتش است.                      
5/0  

21 
 در عبارت زیر جمله هسته ووابسته رامشخص كنيد.                                    

 اگر این غاز رابراي ميهمانان امروز بياوریم براي ميهمان هاي فرداازكجا غاز خواهی آورد.
5/0  

22 

 نقش هاي تبعی رادر عبارت زیر مشخص كنيد.)دومورد(                              

آشيان  زمين،بردرختی بلندما پرندگان رانيز پيشواوشهریاري است.نامش سيمرغ است ودر پس كوه قاف ،بلندترین كوه روي 

 دارد.

5/0  


