
  3فارسی:  درس نام

 
 پایه دوازدهم

   تاریخ :                       کلیة رشته هارشته :  

 دقیقه  09  مدت امتحان : ساعت شروع امتحان :   نام و نام خانوادگی : 

 دوره دوم متوسطه نام آموزشگاه : 
 

 بارم سواالت ردیف

  نمره(  7قلمرو زبانی)  

 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه 1

 ارغندجمالش به تحیّر منسوب                     ب( بخروش چو شرزه شیر  حلیةواصفان  الف(

  مقصود رسیده. لقصوایاغایتگمان می کند به .            د(  آختهبرای دستان من شمشیری است خندة تو ج( 

1 

 خانوادههم متضاد واژه  جدول روبرو را کامل کنید. 2

   مستور

5/0 

 واژه  نادرست بیابید و درست آنها را بنویسید. چهاردر متن زیر  3

آن شب من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نضارة آسمان رفته بودم ؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز  »

در صفای احورایی آن آن باغ پر از گل های معطّر شعر و احساس   درزنند و معلّقی که مرغان الماس پر از غیب سر می

 .«فرود آمدمهمه زیبایی که درونم را پر از خدا می کرد، 

درآمده است  و در باب س من این طور غالب بدنش کار برده که لبا ای  بهخیلی تعجّب کردم که با آن قدّ دراز، چه حقّه»

 «آن مسئلة مأهود خاطرم داشت به کلّی آسوده می شد.

1 

 . انتخاب کنیدرا (  داخل کمانک) ست، واژة دربا توجّه به متن 4

 (غربت -قربت) ........... باغ من بودم و یک چمن داغ         امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تودیروز در الف(

 (شست –شصت ) مند ......... خمّ خویش بگشاید. کان ک /خواست،توانست او، اگر میهمچنان که میب(

5/0 

 به سواالت پاسخ دهید.«ترس از آنآتش ابراهیم را نبود زیان / هر که نمرودی است گو می» با توجّه به بیت  5

 چیست؟ «را» کارکردالف( 

 را بنویسید. «آتش»نقش دستوری دو واژة ب( 

5/0 

 های زیر را از نظر کاربرد معنا بررسی کنید.فعل جمله 6

  ؟خورشید گرفت قهچند دقیب( روز گذشته،                  لوله فاضالب خانة همسایه گرفت.امروز صبح الف( 

5/0 

 های تبعی را در عبارت زیر مشخص کنید.نقش 7

آقای استادی، مصطفی خان، را به دست و چیزها گفتند. فردای آن روزفضل و کمال ا همة اهل مجلس تأسف خوردند و از

 چالق شدة خودم از خانه بیرون انداختم.

5/0 

 های زیر بر چه مفهومی داللت دارد؟در واژه «ان»کاربرد  9

 گذران ب(کاویان                            الف( 

5/0 

 .بنویسید را موارد خواسته شدة زیر« است.حرکت بر جای خویش ایستادهدیدم که بیمعلّم را می» با توجّه به عبارت  10

 جملة هسته:

 جملة وابسته:

5/0 

 .بنویسیدرا واژة محذوف مشخص کنید و نوع حذف را در بیت زیر  11

 «لهمان به کزین زشت کردار، دل         بشویم کنم چارة دل گسِ»

5/0 
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  های اسمی زیر،  جدول را کامل کنید. گروهبا توجّه به   12

 الف( قلب آن کویر 

      ب( راه خیلی سخت  

 ج( سه فروند هواپیما  

  قید صفت

  ممیز 

  الیهمضافصفت

75/0 

  نمره( 5قلمرو ادبی )  

 زیر مشخص کنید و مفهوم آن را بنویسید. را در عبارت ایکنایه 13

 «قلم نداشتدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم   هر ملّتی که مردم صاحب»      

5./ 

 ؟شدة زیر نماد چیستهای مشخص هر یک از واژه 14

 دید، چشمان تار من و توهای غم و درد     غیر از شب آیا چه می، در کوچهبرزخ سردآن جا در آن  الف(

 از من مگیر. گل سرخ را .ات را نهخنده ، امّارا از من بگیر واه ب(

5/0 

 آرایه های خواسته شدة هر بیت را مشخص کنید. 15

 (تشبیه زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر     بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. )الف( 

 رکش بود.)مراعات نظیر(رو، سوزنده و سب( عاشق آن باشد که چون آتش بود       گرم

5/0 

 آرایة مشترک ابیات زیر را بنویسید. 16

 کند پست و بلند راه راالف( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را       سیل، یکسان می

 هوش نیست       مر زبان را مشتری جز گوش نیستب(محرم این هوش جز بی

5/0 

 شود؟کدام آرایه یافت نمی« اش نام نهادند.ه دیسردی ما بود که گاهی / مردادمه و گاگرمی و دمدل» در بیت  17

 د( تضاد        آمیزی    ج( حس   الف( مراعات نظیر           ب( جناس       

25/0 

بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین  ردینفراش باد صبا را گفته تا فرش زمّ» با توجّه به عبارت  11

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. «بپرورد.

 دام واژه آرایة استعاره دارد؟ک الف(

  های مسجع را مشخص کنید؟واژه ب(

5/0 

 25/0  ای دارد؟چه آرایه «دشت »واژة «  سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش، گریان شدند» در بیت 19

 کامل کنید.کتاب « شعرخوانی» هایابیات زیر را با توجه به بخش 02

 .........................................................................         یک کربال شکوه به چشمت نهفته است       الف(

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی              ............................................................................ ب(

 ..........................................................................         ابم، اگر بیدار   خور اگر مستم، اگر هوشیار، اگ( ج

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران             .............د( .................................................................

2 

  نمره ( 8قلمرو فکری )  

02 
 

 

  معنی و مفهوم عبارات و ابیات زیر را به نثر روان بنویسید 

 5/0 بود.سر به جیب مراقبت فرو برده

 5/0  عشق آتش است، هر جا که باشد، جز او رخت، دیگری ننهد.

 5/0 ها پناه ببرد.ناچار شده به مار غاشیة حکومت سرهنگ
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 5/0 کشید، چنان محظوظ گردیده بود.یکی از حضّار که کبّادة شعر و ادب می 

 /.5    از این تنگ خوار است اگر بگذرم      آتش بود بسپرم اگر کوه 

 /.25 لک اینجا بایدت درباختنمِ

 75/0 حاالن شدمحاالن و خوشبه هر جمعیتی ناالن شدم    جفت بدمن 

 /.5 کان کلید گنج مروارید او گم شد.این نخستین بار شاید بود /

و  در کنار آن مدینة پلید ،چون این شیعة گمنام و غریبشرا که هم آلود آن امام راستین و بزرگمهای گریهناله»در عبارت 08

 چیست؟ «مدینة پلید»و  «امام راستین» ظور ازمن «گریست.در قلب آن کویر می

5/0 

 مفهوم مشترک دو بیت زیر را بنویسید. 02

 الف( راستی خاتم فیروزة بواسحاقی      خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

       اش نام نهادنداش نام نهادند      کی بود؟ کجا بود؟ کیکیانی که کی ب( کاووس

5./ 

 5/0 مقصود از سپهبد کیست؟ «فرود آمد از اسب، کاووس شاه    پیاده سپهبد، پیاده سپاه»در بیت  02

 5/0 چیست؟ «هاست.ها/ روکش تابوت تختیهاست/ خیس خون داغ سهراب و سیاوشبختیاین گلیم تیره»مقصود از 02

 ؟یک از موارد زیر استکدام  «ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد »م بیتمفهو 00

 مدعی نبودن( ب             داشتن  الف( دعوی 

25/0 

 منظور از مصرع دوم بیت زیر چیست؟ 00

 «هر که داند گفت با خورشید راز      کی تواند ماند از یک ذره باز»

5/0 

 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. 03

دور شدن روح انسان از « جدایی »دقیق  معنی «کندها شکایت میکند / از جداییبشنو از نی چون حکایت می» در بیت

                                                   نادرست                درست                                                                                                       .ست مادی

بیگانه ستیزی در مفهوم  «الحزن استای کاو شود از دست اجانب آیاد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتخانه»بیت 

 نادرست           درست                                                                                                                      .است

 توصیه به ابراز خشم دارد. به مخاطب «سوخته جان شنو یکی پندپنهان مکن آتش درون را / زین »بهار در بیت 

 نادرست           درست                                                                                                       .                        

 

75/0 

 ارتباط معنایی بیت و جملة زیر را بنویسید. 03

 چه داشتم اوّل ره گذاشتم          حال برای چون تویی اگر که الیقم بگوالف( من که هر آن

 ود بکند و خود را ایثار عشق کند.ب( در عشق قدم نهادن کسی را مسّلم شود که با خود نباشد و ترک خ

 

 

 

 

  

5./ 

 20 موفق باشید 
  

  

  

  


