
الف( قلمرو زبانی               ) 4نمره ( 

نمره(1). معنی واژه های مشخص شده را بنویسید- 1

1-تو نماینده ثنایی .                                2- عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده است.  

 3 –تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته .              4- باید حد زند هشیار مردم ,مست را 

نمره( 1)ها را بنویسیددرست آن  ادرست های املایی را بیابید ودر گروه کلمات زیر ، ن -2

مستغرق شدن                              هلیه جمال                             سفوت آدمیان         قربت و نزدیکی   

( 5/0) . دستوری کلمات  مشخص شده  را مشخص بنویسید نقش  -3  

 مستی زان سبب افتان و خیزان می روی  .        گفت : هشیاری بیار 

  نمره ( 5/0. ) هم آوای واژگان زیر را به همراه معنی آن ها بنویسید .-4

خوان:  -منسوب :       ب -الف  

   نمره( 1).  را بنویسید  را مشخص کنید و نقش ضمیر در عبارت زیر جهش ضمیر  -5

بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.  

  ب(  قلمرو فکری  )3نمره(  

  را به نثر ساده بازنویسی کنید . زیر  های  عبارتاشعار و  -5

   (1. )  "ما عبدناک حق عبادتک"که : الف : عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف 

  ( نمره 1. )   بی دل از بی نشان چه گوید باز  وصف او ز من پرسد                          گر کسی _ب 

نمره( 1بنویسید . ) را  مفهوم مصراع های زیر -6  

  والی از کجا در خانه خمار نیست.... -چه غم دیوار امت را که دارد چو تو پشتیبان .........        ب -الف

ج: قلمرو ادبی) 3نمره( 

نمره(1.)زیر را کامل کنید ابیات  - 7

..................................................                           ( ای بی خبر ,.......................الف 

تا کیمیای عشق یابی و .........شوی  ب (............................................  

  فصل اول  آزمون مستمر  نام.....................................             باسمه تعالی           

.هم رشته: ........پایه : دوازد   استان خوزستان  سازمان آموزش وپرورش     ی...........................نام خانوادگ 

 تاریخ  برگزاری :  آبادان شهرستان  آموزش وپرورشمدیریت   نام پدر............................  

ساعت آغاز آزمون :                                            یلیتحص یابیسنجش وارزش یکارشناس                           شماره دانش آموزی...................  

دقیقه 22مدت امتحان :  شهید بهشتی  دبیرستان حسین طریقت  دبیر:  

(3فارسی): درس

نمره ردیف



             
 

( نمره1, مورد  4در عبارت زیر آرایه های ادبی را مشخص کنید ) -8  

 فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

نمره( 1کدام کلمات مفهوم نمادین دارند ؟ مفهوم آن ها را بنویسید .)در بیت زیر -9  

ه را جان شد و آواز نیامد ای مرغ سحر ! عشق ز پروانه بیاموز                                     کان سوخت  

 

 

 

 

 

 
  

   ! فرخنده فرجام باشید                                                                                                   

                                                                                          
        


