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 خرداد ماه: نوبت امتحان  )3(فارسي : امتحان درس
  )دومسال نيم(

دوازدهم، دورة دوم ها، پاية  شاخة نظري، كلّية رشته
 دقيقه 85: مدت امتحان  متوسطه

  نمره  سؤاالت                                                                 رديف
  )نمره 7(قلمرو زباني 

  .گروه اسمي را در نوشتة زير بيابيد، سپس جدول را كامل كنيد -1
  ».كرديم پنج فرسنگ راه بين سيرجان و كرمان را طي و سي«

  وابسته  ةنوع وابست  وابسته  ةوابست  نوع وابسته   وابسته   هسته 
          

  .پاسخ دهيدها  با توجه به بيت زير به پرسش -2
  »همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم                  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي«

   در اين بيت، چه نقشي دارد؟» همه « ةواژ) الف
  . را بنويسيد» ويمگ«نوع و زمان فعل ) ب
  ، معني كدام واژه يا اصطالح است؟هر يك از توضيحات زير - 3

  

پردة نقاشي كه در سـاختماني كـه سـقف    ) الف
  .مدور دارد، به ديوار سقف بچسبانند

  

كمال توجه بنده به حق و يقين بـر اينكـه   ) ب
  .خداوند در همة احوال، عالم بر ضمير اوست

  

  

  .هاي زير بيابيد و درست آن را بنويسيد هاي اماليي را در متن نادرستي -4
ام تا روي دست شـاهان   من بسيار كوشيده«: چنين گفت نشاندند، آن گاه باز شكاري كه شاهان او را روي شصت مي) الف

  » .ام جا گرفته
  كرد صورت سرماي دي بيداد مي) ب
  .كه جلو رفته، جبهة شاعر را بوسيدهوظ گرديده بود ضيكي از حضّار چنان مح) پ
  تا بگويم شرح درد اشتياق              سينه خواهم شرحه شرحه از فراغ) ت
  .ها پاسخ دهيد هاي زير را بخوانيد و به پرسش هسرود - 5

 كــي پرانديشــه شــد جــان كــاووس «
 كــار بــه كــزين دو يكــي گــر شــود نــا

ــ  ــه ك ــان بِ ــتزهم ــردار دل ين زش  ك
 ســـاروانبـــه دســـتور فرمـــود تـــا 

  

 پــــي فرزنــــد و ســــودابة نيــــك ز  
 از آن پس كـه خوانـد مـرا شـهريار ؟    

ــارة دل   ــويم كـــنم چـ  گُســـل بشـ
ــاروان   »هيــون آرد از دشــت، صــد ك

  

  .در بيت اول را بنويسيد» انديشه« ةمعني واژ) الف
  .، استفهام انكاري به كار رفته است؟ آن مصراع را بنويسيدها در كدام يك از اين بيت) ب
  .بيابيد و نوع آن را بنويسيد ها هه حذف فعل در اين سرودونميك ن) پ
در اين ابيات، كدام واژه با از دست دادن معني پيشين و پذيرفتن معناي جديد، بـه دوران بعـد منتقـل شـده اسـت؟      ) ت

  .توضيح دهيد
  .زير را بنويسيد ةص شدمعني واژگان مشخّ -6

  آختهي است شمشير/ براي دستان من /بخند؛ زيرا خندة تو ) الف
  . ارزشمند تو را بازگو كند سجاياياي براي گفتن مانده است كه بتواند عشق مرا يا  چه حرف تازه) ب
  .شده ايقفبه قدرت او شهد  تاكيعصارة ) پ
  .امالي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد -7

  تو گفتن كه تو در وهم نيايي) شبه –شبح (نتوان ) الف
  .كرده )غدقن -قدغن (به ناخوشي و بگوييد طبيب خودتان را بزنيد ) ب
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  )نمره 5(قلمرو ادبي  
  :ها پاسخ دهيد سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -8
هايش نيـزه   كشته هر سو بر كف و ديواره/ اور ژرف چاه پهن در تگ تاريك/ رستم دستان ... / شهر  آري اكنون شير ايران« 

  ».شرميش ناباور چاه چونان ژرفي و پهناش، بي/ دردان،  چاه پستان، چاه بي/ مردان   ر ناجوانغدچاه / و خنجر 
  .شبيه بيابيد و اركان آن را بنويسيدتيك ...) چاه چونان ژرفي و (در مصراع آخر ) الف
  .ها، مناسب است؟ داليل خود را بنويسيد سروده كدام نوع لحن براي خواندن اين) ب
هايي سجع وجود  بين چه واژه» عشق ،محبت و سيم پايه ،پس اول پايه، معرفت است و دوم پايه«در متن  -9

  دارد؟ 
  :»سوزد جانت، به جانت سوگند/ گر آتش دل نهفته داري «با توجه به بيت  -10
  ته است؟كدام واژه در معني استعاري به كار رف) الف
  كدام عبارت در معني كنايي است؟) ب
  نظير به كار رفته است؟ هايي مراعات بين چه واژه) پ
  . و بيت بعدي آن را بنويسيد زير را بخوانيد هاي سروده -11
  !ميهن  يا  تم        به هر حالت كه بودم با تو بودم ميهنهر زندان، به هر شادي، به هر ما به هر مجلس، به) الف
  موي تر شوي يك كز آب هفت بحر به                   ك دم غريق بحر خدا شو گمان مبر          ي) ب
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  )نمره 8(قلمرو فكري 
را بـه  » اَم راه نماييتونروم جز به همان ره كه / و خدايي  يكه تو پاككر تو گويم ذملكا «مصراع دوم بيت  -12

  .عني كنيدمخوانيد و دو صورت ب
  .ها پاسخ دهيد منظومة زير از شكسپير را بخوانيد و به پرسش -13

كه تو از آن منـي و مـن از   «: و آنچه را قديمي است، قديمي ندانم / هر روز بايد ذكري واحد را مكرّر بخوانم «
  ».استده مجويد كه خود در آنجا به دنيا آ و نخستين احساس عشق را در جايي مي/ »آن تو

  ؟ذكر واحدي كه يك عاشق بايد هر روز تكرار كند، از ديدگاه شكسپير چيست) الف
  ؟جويند نخستين احساس عشق و عالقة خود را در كجا مي ها از نظر شكسپير، انسان) ب
  .هاي زير را بنويسيد ك از عبارتمفهوم كنايي هر ي -14

    :نام از قلم افتادن) الف
    :گرمي دل) ب

   :در بيت -15
  »ديد چشمان تار من و تو؟ غير از شب آيا چه مي/ هاي غم و درد آنجا در آن برزخ سرد، در كوچه«

  چيست؟» شب« و »برزخ سرد«منظور از ) الف
  .مفهوم اين بيت را بنويسيد) ب
  .هاي زير را بخوانيد و به فارسي روان معني كنيد ها و نوشته هسرود -16
  بركش ز سر اين سپيد معجر ) الف
  .هنگام چريغ آفتاب در شهر سيرجان اُتراق كرديم )ب
  .ات در مهد زمين بپروردبر بهاري را فرموده تا بنات نبداية ا) پ
  يد آيدترتوحيد آيدت     منزل تفريد و تج بعد از اين، وادي) ت
   .اش گرم شده، نوك جمع را چيده و متكلّم وحده شده است حاال ديگر چانه) ث
  دهش       كزين كوه آتش نيابم تپش يكيبه نيروي يزدان ن) ج
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 پاسخ آزمون 
6  

  خرداد ماه: نوبت امتحان    6ة   شمار آزمونپاسخ 
  )دومسال نيم(

  دقيقه85: مدت امتحان  )3(فارسي 
  )نمره 7(قلمرو زباني 

ـ فر: وابسته ةوابست)/ 25/0( يصفت شمارش: نوع) / 25/0(پنج  و سي: وابسته /  ) 25/0(راه : هسته) الف -1 نـوع  )/ 25/0(نگ س
  )                                 25/0(مميز : وابسته  ةوابست

  )ويمگ مي) (25/0( اخباري: عون/ ) 25/0(مضارع : نامز) ب) / 25/0(قيد  )الف -2
  )25/0(قبت مرا) ب) / 25/0(پانوراما ) الف -3
  )25/0(فراق ) ت) / 25/0(محظوظ ) پ) / 25/0(سورت ) ب) / 25/0(شست ) الف: امالي درست واژگان -4
بعد از اين، هيچ كسي مـرا پادشـاه   ) (5/0(از آن پس كه خواند مرا شهريار ؟ : بيت دوم) ب) / 25/0(قراري   نگراني، بي) الف -5

) 25/0(دسـتور  ) ت)/ 25/0(حذف فعل به قرينة معنوي )/ 25/0(] است[همان بهتر  :بيت سوم، مصراع اول) پ.) / داند خود نمي
  )25/0(است  »اجازه و دستور زبان فارسي«، امروز به معني )25/0(بود » وزير«دستور در زمان گذشته به معني 

)      25/0هر مورد ( برگزيده، برتر: يقفا/ درخت انگور، رز : تاك) پ/ ها  ها، عادت خوي: سجايا) ب/ بيرون كشيده، بركشيده) الف - 6
  )                    25/0(قدغن ) ب) / 25/0( شبه) الف -7
  )نمره 5(قلمرو ادبي  

  )25/0(وجه شبه : ناباور/  )25/0( )مشبه به(ژرفي و پهناي چاه )/ 25/0) (هيادات تشب(چونان )/ 25/0( )مشبه(چاه ) الف -8
  )25/0(اين شعر ، داستان نبرد بين خوبي و بدي، مرد و نامرد و خوب و زشت است زيرا ) 25/0(لحن حماسي ) ب
  ) 5/0(معرفت، محبت  -9

  )5/0(آتش، سوزد ) پ) / 25/0(سوختن جان ) ب/  )25/0(آتش ) الف -10
      1    ميهن ياگر مستم، اگر هشيار، اگر خوابم ، اگر بيدار    به سوي تو بود روي سجودم، ميهن ا )الف -11

  1از پاي تا سرت همه نور خدا شود              در راه ذوالجالل چو بي پا و سر شوي      ) ب        
  )نمره 8(قلمرو فكري 

  )5/0. (روم دهي، نمي جز به آن  راهي كه تو آن راه را به من نشان مي) الف -12
  )5/0. (روم جز به آن راهي كه تو راهنماي من باشي، نمي) ب
  )5/0. (اند به دنيا آمده هك در آنجا) ب)/ 5/0. (تو از آن مني و من از آن تو) فال -13
  )5/0( ، فراموش شدنندش وحم) الف -14
  )5/0( اميدواري، دلخوشي) ب
در گذشته ، ستم و خفقـان و  ) ب)/ 25/0(دوران پر از ستم : شب)/ 25/0(گي و خفقان تروزهاي پر از آشف: برزخ سرد) الف -15

  )5/0. (ميد بودنداجامعه حاكم بود و مردم نا استبداد بر
  )5/0. (را كه نشانة ناتواني است، از سر بردار) برف(، روسري سفيد )اي كوه دماوند) (الف -16
  )5/0.  (هنگام طلوع آفتاب، صبح زود در شهر سيرجان توقف كوتاهي كرديم ) ب
  )75/0. (زمين پرورش دهد ةان را همانند دختران در گهواربه ابر بهاري كه همانند پرستاري است دستور داده تا گياه) پ
كند و جـز   گيري مي آورد، از مردم گوشه يمان مياتوحيد است كه بنده به يكتايي خداوند  ة، مرحل)استغنا( همرحل نيابعد از  )ت

  )75/0(. ماند خداوند چيز ديگري در قلبش باقي نمي
دهـد و در آن جمـع، تنهـا خـودش سـخن       به ديگران اجازة صحبت نمـي اكنون شروع كرده به پرگويي كردن و ) مصطفي) (ث
  )75/0.  (گويد مي
  )75/0. (ترسم و نگران نيستم به ياري خداوند بخشنده و نيكي بخش، از اين آتش كه همانند كوه بزرگ است، نمي) ج

   




