
 

 

   اح : هدایتیطرّ          به نام خدا     (5-3-2-1درس های ) دوازدهم فارسیجامع آزمون تستی      

 

 لغت وامال

 در گزینه ی ................. به درستی معنا شده است .« جسیم -تحیّر –مفرّح  –مزید  –واصف »واژه های  -1

 -شادی  –افزونی  –ب( وصف شده  احب جمالص –بیچارگی  –فرح انگیز  –زیادی  –الف( وصف کننده 

د( وصف   خوش اندام   –سرگردانی  -شادی بخش –افزونی  –ج( ستاینده    پیام آور -سرگشتگی 

  خوشبو   –سرگشتگی  –فرح انگیز  –زیادی  –کننده 

 ار رفته ؟ در چه معنی بک« فاحش » واژه ی « پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد »در جمله ی  -2

 د( بزرگ               ج( زن بدکار          ب( آشکار                الف( زشت 

 امالیی دارد ؟ غلطبا توجه به معنای مقابل کدام کلمه  -3

 د( صفوت : برگزیده  ج( شرحه شرحه : پاره پاره     ب( اعراز : روی گردان     الف( باسق : بلند  

 امالیی دارد ؟ غلطبا توجه به کلمه ی مترادف   کدام ترکیب  -4

   د(مالوف و انس گرفته   ج( ذلّت و لغزش    ب( مقهور و چیره    الف( مستظهر و پشت گرمی  

 ،عصاره )افشرده(  در کدام گزینه معنای تمام واژه ها صحیح می باشد ؟ الف( قربت )نزدیکی( –5

ب( کاینات ) همه ی موجودان جهان ( ،تضرّع )التماس    رفتن(حلیه ) لباس گران بها (، اجابت )پذی

ج( مدّعی)خواهان ( ،جیب )پیشانی(، تضرع )التماس کردن (   کردن( مستغرق )غرق شده( ،انابت )توبه( 

د( مدّعی )خواهان (، جیب )پیشانی(، تقصیر)کوتاهی(معاملت)اعمال   مستغرق )غرق شده (، انابت )توبه ( 

 عبادی( 

 فهوم و قرابت معنایی م

 اشاره شده است .« ارتفاع و بلندی کوه دماوند » گزینه ی .................... به  به جزدر همه ی ابیات -6

 الف( ای دیو سپید پای در بند                           ای گنبد گیتی ای دماوند 

 هفته به ابر چهر دلبندب( تا چشم بشر نبیندت روی                             بن

 ج( با شیر سپهر بسته پیمان                               با اختر سعد کرده پیوند 

  د( شو منفجر ای دل زمانه                             وان آتش خود نهفته مپسند 

 است ؟ دورترمفهوم کدام بیت از سایر ابیات  -7

 ضب کرد          دیو بر بنگاه کی کاووس نام آور گذشت الف( اهرمن ملک سلیمان پیمبر غ

 افتاده است و سلیمان ومحروم لک بر پای              در کف دیوب( آن نگینی که بدو بود مما

 ج( سلیمانی ولی دیوان به دیوان تو برکارند             بگو تا بشکند آصف صف دیوان دیوانی

 هد خویش                گرگان به خلق بسته طریق عبور را  د( دیوان به شهر گشته سلیمان ع

 زمان شاعر اشاره دارد ؟ « اوضاع نابسامان » کدام مصرع به  -8

 ب( گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کاله    الف( گفت دیناری بده پنهان و خود را وا رهان  

  ر سر عقل باید بی کالهی عار نیستد( گفت د    ج( گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست 

 نماد چیست ؟ « دماوند»واژه ی « دماوندیه » در درس -9



 

 

  د( انسان های رنج دیده  ج( حاکم زمان شاعرب( مبارزان در راه آزادی  الف( انسان های تالشگر 

 ز عاشق چیست ؟ ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است و نماد عاشق واقعی کدام است و ویژگی بار -11

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز                     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» 

 «این مدعیان در طلبش بی خبرانند                       کان را که خبر شد خبری باز نیامد

   ذکر و سجود –مرغ سحر  –ب(دوبیتی                     صبر و سکوت –پروانه –الف( قطعه 

   سکر و مستی  -مرغ سحر –د( دوبیتی              سوز و گداز عاشقانه  –پروانه  –ج( رباعی 

 آرایه های ادبی 

 کدام گزینه آرایه های بیت زیر را درست نشان می دهد ؟  -11

 «بوی تو مستچگونه چشم تو مست است و زلفت آشفته ؟              چنان به روی تو آشفته ام به »  

 ب( تشخیص ، کنایه ، مراعات نظیر، حس آمیزی  جناس ناهمسان  –تشخیص  –تشبیه  –الف(ایهام 

          د( حسن تعلیل ، کنایه ، تشبیه ، واج آرایی                    ج( استعاره ، ایهام ،تلمیح ، مراعات نظیر 

 . در بیت زیر وجود دارد .آرایه ی ............. به جزهمه ی آرایه ها  -12

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام               بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد 

    د( تضاد               ج( مراعات نظیر                        ب( تشبیه                   الف( جناس

 ر است ؟ کدام گزینه به ترتیب بیانگر آرایه ها ی ابیات زی -13

 الف( اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم            که خالص بی تو بند است و حیات بی تو زندان 

 ب( تا شدی در دلم ای جان جهان صدرنشین         در ِ دل بر همه خوبان جهان بستم باز

 شدج( هر نسیمی که ز خاک در جانان باشد             چون دم روح قدس مایه دهِ جان با

 د( من سر آشوب دارم میل زلفش چون کنم ؟         نیست عاشق هر که او یاد از سالمت می کند

 ه ( ز سوزناکی گفتار من قلم بگریست               که در نی ، آتش سوزنده زودتر گرید 

ج( تناقض ،جناس  ب( تضاد ، تلمیح ، تشبیه ،تضاد، کنایهالف( تضاد،استعاره ،تشبیه ،مجاز ، تضمین 

     تشخیص   –تناقض  –تلمیح  –استعاره  –د( جناس تام  ناهمسان،اغراق، مجاز،حس آمیزی

 ؟ نیست کدام گزینه درباره ی آرایه های بیت زیر درست  -41

 «عاشقم کردی و گفتی که نکردم ،هیهات            شور شیرین که چنین در دل فرهاد نهاد ؟ »

  استعاره –د( تشبیه تضاد  –ج( ایهام تناسب حس آمیزی –ب(تلمیح ایهام  –الف(جناس همسان 

 بیت زیر دارای کدام آرایه هاست ؟ -15

 «ناله زیر و زار من ،زارتر است هر زمان          بس که به هجر می دهد عشق تو گوش مال من » 

  حسن تعلیل –تشبیه  –از مج –ب( کنایه              ایهام  –جناس  –مجاز  –الف( استعاره 

 واج آرایی –جناس  –کنایه  –د( استعاره       واج آرایی  –حسن تعلیل  –تشبیه  –ج( کنایه 

 اتدستور و تاریخ ادبیّ

  است ؟ الف( چون بزم نشینِ شمع شد سوخت متفاوت« مضاف»در کدام مصرع نقش دستوری  -61

 د( چون غنچه ی باغ سر به مهر است   پند شد پریشانج( از تلخیِ   ب( با شیرِ سپهر بسته پیمان



 

 

تنوع آثار ، تفاوت مکاتب و سبک ها و انواع ادبی ، اختالف ذوق و پسند مخاطبان ، انتخاب را »جمله ی  -17

 مطابق با کدام ساختار است ؟ « مشکل می سازد 

  د + مفعول + مسند +فعلب( نها                                 الف( نهاد + مفعول + فعل  

 ج( نهاد + متمم + مسند + فعل                         ج( نهاد + مفعول + متمم + فعل 

 ؟  نیستواژه ی قافیه در کدام بیت مسند  -18

 الف( در مکتب حقایق پیش ادیب عشق             هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

 اوفتد                باهلل کز آفتاب فلک خوب تر شوی  ب( گر نور عشق حق به دل و جانت

 ج( وجه خدا گر شودت منظر نظر                  زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

 د( گر در سرت هوای وصال است حافظا                   باید که خاک درگه اهل هنر شوی 

 است ؟ « ترکیب اضافی »و چند « فی ترکیب وص»رباعی زیر به ترتیب دارای چند -19

 ما حاصل عمری به دمی بفروشیم          صد خرمن شادی به غمی بفروشیم» 

 «در یک دم اگر هزار جان دست دهد           در حال به خاک قدمی بفروشیم 

 دو –د( سه              سه –ج( دو              سه  –ب( سه         دو  –الف( دو 

ب( دیروزم از امروز  ؟  الف( الحق که شهر زیبایی بود و مردم نجیب  ندارددر کدام گزینه قید وجود  – 12

   د( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر ج( هر گز دلم برای کم و بیش غم نداشت بهتر است  

 دی کرده است ؟کدام شاعر در دیوان اشعار خود ، از شیوه ی گفت و گو )مناظره( استفاده ی زیا -21

  د( نصراهلل منشی         ج( پروین اعتصامی         ب( ملک اشعرای بهار        الف( نیما یوشیج 

 عروض و قافیه

ب( مفتعلن فاعلن  ؟    الف( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن  نیستکدام وزن زیر ، وزن دو لختی -22

 د( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن فعالتنج( مفتعلن فعالنن مفتعلن     مفتعلن فاعلن

 چیست؟« شاید اگر آفتاب و ماه نتابد          پیش دو ابروی چون هالل محمد » وزن بیت  -23

 ب( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن                   الف( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

 د( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن                              ج( مفعول مفاعلن فعلن  

چه اختیار شاعری « خارکش پیری با دلق درشت         پشته ی خار همی برد به پشت » در بیت  -24

 د( قلب ج( هجای آخر همیشه بلند است  ب( تغییر کمیت مصوت ها ؟ الف ( ابدال  نداردوجود 

 است ؟  بیت زیر در کدام یک از اوزان عروضی سروده شده -25

الف( بحر هزج مثمن « گو غمزه را پندی بده تا ترک غمّازی کند     یا طُره را بندی بنه تا ترک طَرّاری کند »

 د( بحر رمل مثمن سالم ج(بحر متقارب مثمن سالم ب( بحر رجز مثمن سالم  سالم

 بل آن صحیح می باشد . بیت .................. در کمانک مقا به جزنام بحر عروضی همه ی ابیات  -26

 الف( نصیحت گوش کن کاین دُر بسی به // از آن گوهر که در گنجینه داری   ) هزج محذوف (

      ب(در ازل داده ست ما را ساقی لعل لبت//جرعه ی جامی که من مدهوش آن جامم هنوز)رمل محذوف( 

 بر خاک بسیار کس   )متقارب سالم( ج( تفرّج کنان در هوا و هوس                          گذشتیم 

  د( عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم//دست شفاعت هر زمان در نیکنامی می زنم )رجزسالم(
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