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                                         مدیریت آموزش و پروش شهرستان اردکان

             مهر آموزشگاه محلّ             : آموزشگاه      دوازدهم: پایه                :         نام پدر              :             نام و نام خانوادگی

صبح             8: زمان شروع                                16/10/97:تاریخ             دیماه      : نوبت             3فارسی و نگارش : نام درس

  3تعداد صفحه            دقیقه     70: ت پاسخگوییمدصبح        8: زمان شروع                                16: الؤتعداد س

  بارم  االتسؤ                                           نمره 10: فارسی  ردیف

  معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را بنویسید؟  1

  یاب شناس و ممات بی عشق می  حیات از عشق می: الف

  

  .ردبناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزي به خطاي منکر نَ ةپرد: ب

  

  .ز پروانه بیاموز            کان سوخته را جان شد و آواز نیامد عشق اي مرغ سحر: پ

  

  افکندها پس از گردش قرن                  تو مشت درشت روزگاري: ت

  

  

5/0  

  

1  

  

1  

  

5/0  

  .ها را از داخل کمانک انتخاب کنید معنی درست واژه  2

  )جایگاه  –اصل ( مأوا )                                مرهم –زخم ( ضماد 

5/0  

  .هاي امالیی را پیدا کرده؛ درست آن را بنویسیدغلطکلمات زیر از میان گروه   3

  تاکی ةعسار: دم               پصباح و سپیده -غربت و نزدیکی                   ب -الف

  معرفت رقستغم: ج   موسم ربیع                      : طیلسان رنگارنگ                   ث: ت

  جمال ۀهلی: خ                           شیر ارقند: ح   گردانی            اعراض و روي: چ

1  

  .زیر بیابید ۀسجع را در نوشت  4

  .هر که با بدان نشیند نیکی نبیند

5/0  

  .شده را بنویسیدمعنی واژگان مشخّص  5

  .رسد آن را عشق خوانند یتغاون به محبت چ

  معجراز سر بکش این سپید 

5/0  

  نوع حذف را بنویسید؟ ؟استکدام بخش از اجراي جمله حذف شده در متن زیر  6

  .ح ذاتآید مفرّ رود ممد حیات است و چون بر می هر نفسی که فرو می

  

5/0  

  5/0  .گفتندمی دکتررا  اومردم  بنویسید؟ لباقم ترابع ردشده را هاي مشخّصدستوري واژهنقش   7

  )استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، کنایه ( اي دارند؟  عبارات زیر چه آرایههر یک از   8

  رچهر دلبند اببنهفته به    /      تا چشم بشر نبیندت روي: الف

  حسابش همه را رسیدهبی رحمتباران : ب

     با جان بودن به عشق در سامان نیست  /    جان نیست  شدر عشق کسی قدم نهد ک: پ
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9  االت پاسخ دهیدعبارت زیر به سؤه به با توج.  

  زین سوخته جان یکی شنو پند    /    پنهان مکن آتش درون را 

  .دکین باشرپهر که عاشق نیست خود بین و 

  چیست؟ »سوخته جان«اول منظور از در بیت: الف

  در عبارت دوم عاشق چه صفتی ندارد؟: ب

1  

  قبل و بعد بیت زیر را بنویسید؟ابیات   10

.........................................              ......................................................................         .....................  

  .شوي و زری بوجود چو مردان ره بشوي             تا کیمیاي عشق بیا سدست از م

..........................................................................................             ............................................  

1  

  

  

  

  

    هاي نوشتاري                                  سازه: الف نمره 10: نگارش   

  حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید؟  11

گفت اي پدر گرسنگی خلق . خوردن، که سیري مردم را رنجور کندکرد از بسیارحکما پسر را نهی همییکی از 

 سیري ».آیده چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که از ضعف جانت برن«:اند اي که گفته شد، نشنیدهرا بکُ

  ».دار نگهاندازه «:بردن حکیم گفتبه که گرسنگی نمرد

  

  

  

  

1  

  بنویسید؟در یک بند  ن متنیهاي زیر را انتخاب کنید و در مورد آاز مثل ییک  12

  .از دل برود هر آن که از دیده برفت    / .    ماندآفتاب پشت ابر پنهان نمی

  

  

  

1  

  بنویسید؟)است و او شرمسار کرده گنه بنده  /     کرم بین و لطف خداوندگار(تدریافت خود را از بیدرك و   13

  

1  

  1  .جمله زبانی مقابل را به نثر ادبی تبدیل کنید؟   زمستان گذشت و بهار آمد  14

    بازشناسی: ب  

  .ه به معیارهاي زیر بررسی کنیدشده را با توجمتن داده  15

بنابراین بعد از دو  ....راه را پیموده و به سیرجان بروم رسخبایست ده ف پاریز کالس ششم ابتدایی نداشت ناچار می

 شبه با و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو سی. سه سال ترك تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد

  ...تحصیل در تهران پیش آمد و  ادامه .ماتی طی شدمقد سرايدانشسال  کامیون طی کردم دو

  : موضوع

  :دید ۀزاوی

  

  

1  
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                                         مدیریت آموزش و پروش شهرستان اردکان

             محل مهر آموزشگاه             : آموزشگاه      دوازدهم: پایه                :         نام پدر              :             نام و نام خانوادگی

صبح             8: زمان شروع                                16/10/97:تاریخ             دیماه      : نوبت             3فارسی و نگارش : نام درس

  3تعداد صفحه            دقیقه     70: ت پاسخگوییمدصبح        8: زمان شروع                                16: الؤتعداد س

  بارم  االتؤس  ردیف

    تولید متن: پ  

  .انتخاب کنید و در مورد آن متنی بنویسید یکی از موضوعات زیر را  16

  متن ادبی با موضوع مادر

  .یکی از خاطرات شیرین زندگی خود
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