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 باسمه تعالی
 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7قلمرو زبانی ) 

  معنی واژه هایی را كه زیر آن ها خط كشيده شده بنویسيد.

 در خبر است از رحمت عالميان و صفوت آدميان                 زین بی خردان سفله بستان      

 رخش ، آن  طاق  عزیز ، آن تاي بی همتا          سوداي عشق از زیركی جهان ، بهتر ارزد.                   

 خنده تو براي دستان من  شمشيري است آخته                              پيشت آید هر زمانی صد تعب                 

175 

2 
 زیر وازه هاي درست امالیی خط بكشيد. 

 سينه خواهم شرحه شرحه از ) فرا ق / فراغ (            از این تنگ ) خوار / خار ( است اگر بگذرم   
075 

3 

 با توجه به متن زیر  واژه هاي نادرست امالیی را مشخص كرده ، صحيح آن ها را بنویسيد. 

پژمرد و صفاي اهورایی آن همه زیبایی به آن باغ  پر از گل هاي رنگين شعر و احساس  در صموم سرد این عقل بی درد   "

 "به خواب رفتم. "اسرا  "این علم عدد بين آلود. من آن شب پس از گشت و گذار در  آسمان  ، خسته از نشعه خوب آن 

 این برایش سخت آسان بود و سا ده بود /  همچنان كه می توانست او ، اگر می خاست  /

 بيندازد به باال ، بر درختی ، گيره اي ، سنگی  / و   فراز آید به باالكان كمند شست خم خویش  بگشاید  / و  

1 

5 
 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسيد. 

 درنيابد حال پخته هيچ خام           بس كه بی شرما نه و پست است این تزویر     
075 

4 
 را در واژه هاي زیر بنویسيد.                                          "ان  "مفهوم نشانه 

 با مدا دان                                              كاویان                                                        
075 

6 
 فعل محذوف را در بيت زیر بيابيد  و نوع  حذف را بنویسيد . 

 شيرمردي باید این ره را شگرف              زان كه ره دور است و دریا ژرف ژرف             
075 

7 
 را در عبارت زیر بنویسيد.  "ساخت  "واژ ي   كاربرد

 او با نامالیمات زندگی ساخت                         
0725 

9 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دیروز اگر سوخت اي دوست ، غم برگ و بار من و تو         امروز می آید از باغ ، بوي بهار من و تو 

 گروه مفعولی را  بنویسيد.  "الف (  هسته  

 ب (  نقش كلمه مشخص شده را بنویسيد.  

075 

8 
 وابسته هاي وابسته را مشخص كرده ، نوع آن را بنویسيد. 

 یك كربال شكوه به چشمت نهفته است                   اي روضه مجسم گودال قتلگاه   
1 

11 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 ليك كس را دید جان دستور نيست               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          

 الف (  یك حرف ربط  ) پيوند ( همپایه ساز بيا بيد.   

 در چه نقشی به كار نرفته است ؟ "جان  "ب(  كلمه     

 ( نها د5             (  مضاف اليه      3       ( مفعول        2    ( متمم            1           

 را بنویسيد. كلمه مشخص شده در بيت باالج( نقش      

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نمره ( 4قلمرو ادبی )   

 را بيابيد. "اسلوب معا دله ، مجاز ، اغراق، تلميح    "در ابيات زیر آرایه هاي 

 یافت                     آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادندالف ( آیين طریق از نفس پير مغان 

 می برد هر جا كه خواهد اسب ،خواب آلوده را        ب(   دل چو شد غافل ز حق ، فرمان پذیر تن بود 

 همی خاک نعلش برآمد به ماه        ج(  یكی تازي اي برنشسته سياه                        

 باید كه خاک درگه اهل هنر شوي        ي وصال است حافظا             د(  گر در سرت هوا 

1 

12 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دل  گرمی و دم سردي ما بود كه گاهی                       مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند     

 كنایه از چيست ؟ "دم سرد بودن  "الف (   

 ب (  حداقل دو آرایه دیگر در بيت بيابيد  

1 

13 
 در مصراع دوم كنایه از چيست ؟  "گرم رو   "را بيابيد .    "وجه شبه  "در  بيت زیر 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود              گرم رو ، سوزنده و سركش بود    
075 

15 

 كدام گزینه همه آرایه هاي بيت زیر 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 

075 

14 

 شعر حفظی 

 . ديرا كامل كن اتياب

 ..اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                     ..................................................................   

 ان................................................................                            لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره بار   

 ....................................................................          ترسم تو را ببيند و شرمندگی كشد                      

 يتا كيمياي عشق بيابی و زر شو                           ................................................................    

 

2 

16 

 نمره (  9قلمرو فكري ) 

 ؟در مصراع  زیرچيست  "كليد گنج مروارید  "مقصود شاعر از 

 این نخستين بار شاید بود كان كليد گنج مروارید او گم شد.           

0725 

17 

 ابيات زیر بيانگر كدام وادي در سير و سلوک است ؟

 الف ( هر كسی بينا شود بر قدر خویش               باز یابد در حقيقت صدر خویش 

 ب( روي ها  چون زین بيابان دركنند                   جمله سر از یك گریبان بر كنند 

075 

 075 نماد چه انسان هایی هستند ؟ "هدهد و بلبل   "در منطق الطير عطار  19

18 

 گزینه ارتباط موضوعی دارد ؟بيت زیر با كدام 

 نگردد تبه نام و گفتار پاک        ز خورشيد و از آب و از باد و خاک     

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو    الف ( غرق غباریم و غربت با من بيا به سمت باران   

 دوست گل یادگار من و تو در باغ می ماند اي     ب ( با این نسيم سحر خيز برخيز اگر جان سپردیم  

0725 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 .با توجه به متن زیر  به سواالت پاسخ دهيد 

 و دمش چونان حدیث - آن سكوتش ساكت و گيرا -آن صدایش گرم ، نایش گرم  –مرد نقال 

 راه می رفت و سخن می گفت   –آشنایش گرم   

 چيست ؟  "حدیث آشنا "منظور شاعر از  (الف 

 ب ( دو ویژگی سخن مرد نقال را بنویسيد .

0755 

21 
 در بيت زیر خطاب شاعر به كيست و شاعر چه توصيه اي به او دارد ؟ 

 شو منفجر اي دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند    
075 

22 
 اجتماع در زمان شاعر است ؟مصراع دوم بيت زیر  بيانگر كدام حقيقت 

 گفت : پوسيده است ، جز نقشی ز پود و تار نيست      گفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  
075 

23 
 با توجه به متن زیر ، دو صفت بارز خداوندرا بنویسيد.   

 باران رجمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشيده  
075 

25 

  مفهوم بيت زیر با كدام گزینه مطابقت دارد ؟

 "نی حدیث راه پرخون می كند                    قصه هاي عشق مجنون می كند  "

 (  اشتياق پایان ناپذیر عاشق       الف   

 ( جاري بودن عشق در تمام هستی ب  

 ( پرخطر بودن راه عشق                ج    

 افراد در تاثير پذیري از عشق( نقش ظرفيت وجودي  د   

0725 

24 

 معنی و مفهوم نظم و نثر

 معنی و مفهوم ابيات و عبارات زیر را بنویسيد. 

 /. (74الف ( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.)   

 (  1ب تو قلب فسرده زمينی          از درد ورم نموده یك چند  )   

 /.(24ج( ممات بی عشق می یاب . )   

 ( 1د( در خوش زبانی نوک جمع را چيده و  متكلم وحده و مجاس آراي بال معارض شده است )   

 /.(4ه( سر پر ز شرم و بهایی مراست . )  

 /.(4و( این عيار مهر و كين مرد و نامرد است. )  

4 
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 باسمه تعالی
 

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

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضیه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7) قلمرو زبانی 

  معنی واژه هایی را كه زیر آن ها خط كشيده شده بنویسيد.

 در خبر است از رحمت عالميان و صفوت آدميان                 زین بی خردان سفله بستان      

 رخش ، آن  طاق  عزیز ، آن تاي بی همتا          سوداي عشق از زیركی جهان ، بهتر ارزد.                   

 خنده تو براي دستان من  شمشيري است آخته                              پيشت آید هر زمانی صد تعب                 

175 

2 
 زیر وازه هاي درست امالیی خط بكشيد. 

 سينه خواهم شرحه شرحه از ) فرا ق / فراغ (            از این تنگ ) خوار / خار ( است اگر بگذرم   
075 

3 

 با توجه به متن زیر  واژه هاي نادرست امالیی را مشخص كرده ، صحيح آن ها را بنویسيد. 

آن باغ  پر از گل هاي رنگين شعر و احساس  در صموم سرد این عقل بی درد پژمرد و صفاي اهورایی آن همه زیبایی به   "

 "به خواب رفتم. "اسرا  "از نشعه خوب آن این علم عدد بين آلود. من آن شب پس از گشت و گذار در  آسمان  ، خسته 

 این برایش سخت آسان بود و سا ده بود /  همچنان كه می توانست او ، اگر می خاست  /

 كان كمند شست خم خویش  بگشاید  / و بيندازد به باال ، بر درختی ، گيره اي ، سنگی  / و   فراز آید به باال 

1 

5 
 نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسيد. 

 درنيابد حال پخته هيچ خام           بس كه بی شرما نه و پست است این تزویر     
075 

4 
 را در واژه هاي زیر بنویسيد.                                          "ان  "مفهوم نشانه 

 با مدا دان                                              كاویان                                                        
075 

6 
 فعل محذوف را در بيت زیر بيابيد  و نوع  حذف را بنویسيد . 

 شيرمردي باید این ره را شگرف              زان كه ره دور است و دریا ژرف ژرف             
075 

7 
 را در عبارت زیر بنویسيد.  "ساخت  "واژ ي   كاربرد

 او با نامالیمات زندگی ساخت                         
0725 

9 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دیروز اگر سوخت اي دوست ، غم برگ و بار من و تو         امروز می آید از باغ ، بوي بهار من و تو 

 گروه مفعولی را  بنویسيد.  "الف (  هسته  

 ب (  نقش كلمه مشخص شده را بنویسيد.  

075 

8 
 وابسته هاي وابسته را مشخص كرده ، نوع آن را بنویسيد. 

 یك كربال شكوه به چشمت نهفته است                   اي روضه مجسم گودال قتلگاه   
1 

11 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 ليك كس را دید جان دستور نيست               تن ز جان و جان ز تن مستور نيست          

 الف (  یك حرف ربط  ) پيوند ( همپایه ساز بيا بيد.   

 در چه نقشی به كار نرفته است ؟ "جان  "ب(  كلمه     

 ( نها د5             (  مضاف اليه      3       ( مفعول        2    ( متمم            1           

 را بنویسيد. ج( نقش كلمه مشخص شده در بيت باال     

0755 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

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

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نمره ( 4قلمرو ادبی )   

 را بيابيد. "اسلوب معا دله ، مجاز ، اغراق، تلميح    "در ابيات زیر آرایه هاي 

 الف ( آیين طریق از نفس پير مغان یافت                     آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند

 می برد هر جا كه خواهد اسب ،خواب آلوده را        ب(   دل چو شد غافل ز حق ، فرمان پذیر تن بود 

 همی خاک نعلش برآمد به ماه        ج(  یكی تازي اي برنشسته سياه                        

 نر شويباید كه خاک درگه اهل ه        د(  گر در سرت هواي وصال است حافظا              

1 

12 

 با توجه به بيت زیر به سواالت پاسخ دهيد. 

 دل  گرمی و دم سردي ما بود كه گاهی                       مرداد مه و گاه دي اش نام نهادند     

 كنایه از چيست ؟ "دم سرد بودن  "الف (   

 ب (  حداقل دو آرایه دیگر در بيت بيابيد  

1 

13 
 در مصراع دوم كنایه از چيست ؟  "گرم رو   "را بيابيد .    "وجه شبه  "در  بيت زیر 

 عاشق آن باشد كه چون آتش بود              گرم رو ، سوزنده و سركش بود    
075 

15 

 كدام گزینه همه آرایه هاي بيت زیر را ندارد ؟ 

 تا چشم بشر نبيندت روي               بنهفته به ابر چهر دلبند

 الف ( تناسب و اغراق                     

 ب(  تشخيص و حسن تعليل     

 (  اغراق و استعاره      ج

 د(  تشبيه و حسن تعليل 

075 

14 

 شعر حفظی 

 . ديرا كامل كن اتياب

 ..اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                     ..................................................................   

 ان................................................................                            لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره بار   

 ....................................................................          ترسم تو را ببيند و شرمندگی كشد                      

 شويتا كيمياي عشق بيابی و زر                            ................................................................    

 

2 

16 

 نمره (  9قلمرو فكري ) 

 ؟در مصراع  زیرچيست  "كليد گنج مروارید  "مقصود شاعر از 

 این نخستين بار شاید بود كان كليد گنج مروارید او گم شد.           

0725 

17 

 ابيات زیر بيانگر كدام وادي در سير و سلوک است ؟

 الف ( هر كسی بينا شود بر قدر خویش               باز یابد در حقيقت صدر خویش 

 ب( روي ها  چون زین بيابان دركنند                   جمله سر از یك گریبان بر كنند 

075 

 075 نماد چه انسان هایی هستند ؟ "هدهد و بلبل   "در منطق الطير عطار  19

18 

 گزینه ارتباط موضوعی دارد ؟بيت زیر با كدام 

 نگردد تبه نام و گفتار پاک        ز خورشيد و از آب و از باد و خاک     

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو    الف ( غرق غباریم و غربت با من بيا به سمت باران   

 دوست گل یادگار من و تو در باغ می ماند اي     ب ( با این نسيم سحر خيز برخيز اگر جان سپردیم  

0725 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فارسی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 مرضيه مشعوفی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

21 

 .با توجه به متن زیر  به سواالت پاسخ دهيد 

 و دمش چونان حدیث - آن سكوتش ساكت و گيرا -آن صدایش گرم ، نایش گرم  –مرد نقال 

 راه می رفت و سخن می گفت   –آشنایش گرم   

 چيست ؟  "حدیث آشنا "منظور شاعر از  (الف 

 ب ( دو ویژگی سخن مرد نقال را بنویسيد .

0755 

21 
 در بيت زیر خطاب شاعر به كيست و شاعر چه توصيه اي به او دارد ؟ 

 شو منفجر اي دل زمانه                وان آتش خود نهفته مپسند    
075 

22 
 اجتماع در زمان شاعر است ؟مصراع دوم بيت زیر  بيانگر كدام حقيقت 

 گفت : پوسيده است ، جز نقشی ز پود و تار نيست      گفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  
075 

23 
 با توجه به متن زیر ، دو صفت بارز خداوندرا بنویسيد.   

 باران رجمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشيده  
075 

25 

  مفهوم بيت زیر با كدام گزینه مطابقت دارد ؟

 "نی حدیث راه پرخون می كند                    قصه هاي عشق مجنون می كند  "

 (  اشتياق پایان ناپذیر عاشق       الف   

 ( جاري بودن عشق در تمام هستی ب  

 ( پرخطر بودن راه عشق                ج    

 افراد در تاثير پذیري از عشق( نقش ظرفيت وجودي  د   

0725 

24 

 معنی و مفهوم نظم و نثر

 معنی و مفهوم ابيات و عبارات زیر را بنویسيد. 

 /. (74الف ( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.)   

 (  1ب تو قلب فسرده زمينی          از درد ورم نموده یك چند  )   

 /.(24ج( ممات بی عشق می یاب . )   

 ( 1د( در خوش زبانی نوک جمع را چيده و  متكلم وحده و مجاس آراي بال معارض شده است )   

 /.(4ه( سر پر ز شرم و بهایی مراست . )  

 /.(4و( این عيار مهر و كين مرد و نامرد است. )  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 


