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***************************** 

  میانه -اعظم قره داغی    خانم طراح :        پایۀ دوازدهم      ( 3فارسی )       هفتمسواالت تشریحی درس 

**************************** 

 قلمرو زبانی   

  بنویسید را شده مشخص های واژه معنای- 1

  نکند مأوا جایی همه به و ندهد راه خود به را کسی هر عشق ( الف

  توایم حبیب و معشوق ما و مایی محبّ و عاشق تو (ج        ارزد بهتر جهان زیرکی از شقع سودای (ب

 اشتیاق ، دیوانگی ، خیال : سودا (ب مکان : مأوا(الف : پاسخ

  محبوب , یار : حبیب - عاشق , دوستدار : محبّ(ج

  کنید مشخص ؟ است آمده بیت کدام در « شیدایی» واژه معنایی معادل2-

 است سودایی خوش عشق که بادا عاشق    است برنایی کجا هر پیر، عالم در(الف

 روزگاران به حتّی کرد توان نمی بیرون»      گفتم «نشسته مهـری روزگاران به :گفتی(ب

  سودایی - الف : پاسخ

  بنویسید را شده مشخص های واژه دستوری نقش-3

 .خوانند عشق را آن رسد، غایت به چون محبّت

  مسند  –نهاد  پاسخ:

 : ادبی قلمرو

  ؟ دارند ای آرایه چه شده مشخص های قسمت زیر  بیت در-4

 باران ستاره صبـحِ ، گاهـتگاه لبخنـد     سـاحل و صـبـح پیـوندِ نـگـاهـت، آیینۀ

 تناقض :باران ستاره صبـحِ - تشبیه :نـگـاهـت آیینۀ : پاسخ

 : کنید مشخص را هایی نمونه زیر عبارات و ابیات از « جناس,  کنایه, تشبیه» های آرایه برای-5

  «کمال» یکی و است « جمال»  یکی حُسن های نام جملۀ از ( الف

  .نسازد نردبان پایۀ دو محبّت و معرفت از تا رسیدن نتوان عشق عالَمِ به(ب

 سی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکندک نهادن قدم عشق در (ج

   کمال و جمال : جناس - است شده تشبیه نردبان به عشق و معرفت :تشبیه - خودکند ترک :ایهکن : پاسخ

 .بنویسید را زیر آثار خالق نام-6

  :بارانی شب در درخت مثل(:                  ج  العشق حقیقه فی(ب               :تهمیدات  (الف

                    کنی کد شفیعی(ج     سهروردی الدین شهاب( ب       همدانی القضات عین(الف : پاسخ

  : فکری قلمرو

  بنویسید روان نثر به را زیر اشعار و عبارات -7

 نیست درسامان عشق به بودن باجان         نیست جان کِش نهد قدم کسی عشق در (الف

 است سودایی خوش عشق که بادا عاشق                   است برنایی کجا هر پیر، عالم در (ب
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  : پاسخ

 .کرد حرکت عشق راه در توان نمی  بودن جان با ؛ بگیرد نادیده را جانش که بگذارد قدم تواند می کسی عشق راه الف( بدر

 در این دنیای کهن هر کجا که جوانی هست ؛ الهی که همیشه عاشق باشد چرا که عشق شوری بسیار زیبا استب( 

 .بنویسید زیر های عبارت از را خود دریافت و درک-8

  .آید افزون ها عقل همه بر عشق دیوانگی و ارزد بهتر جهان زیرکی از عشق سودای (الف

  عقل بر عشق پاسخ: برتری

 .دهید پاسخ سواالت به زیر عبارات به توجه با9- 

آتش عشق او را چنان گرداند عزیز، پروانه، قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که  ای 

خود نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش، چرا ؟ زیرا  .که همه جهان آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود را بر میان زند

 .که عشق، همه خود آتش است

 ؟ است کرده مقایسه چیزی چه با را عشق نویسنده(ب              ؟ چیست نماد پروانه  (الف

 ب( آتش                عاشق واقعی  پاسخ : الف (

                   .زیربنویسید جمله از را خویش دریافت و درک-10

  «  .عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آید سودای »

   عقل بر عشق برتری : پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


