


 باسمه تعالی
 :ساعت شروع  3: تعداد صفحه  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایۀ  

دقیقه 90 :مدت امتحان  :  تاریخ امتحان  :  رشته    3 فارسی : درس  

     

 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

 معنی واژه ، امال و دستور  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
. معنی لغات مشخّص شده را بنویسید  1

  گرزهبگراي چو اژدهاي  )الف
  .دهکده کتاب را بر روي زانو گشوده بود معمردر آخر اتاق یکی از مردان  )ب
  آباد اجانبخانه اي کاو شود از دست ) ج
  »پس چه خاکی به سرم بریزم؟«:پرسیدم  استیصالبا حال )  د

 .سوزان کویر از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید تموزآب سردي که در  چشمۀ )هـ
  آختهشمشیري است / ،براي دستان من/ تو  ؛ زیرا خندةبخند )و

25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 
25/0 

. را بنویسیدآن در هریک از موارد زیر، یک نادرستی امالیی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست   2
   .، فرض راه آمدپس عشق از بحر این معنی) الف

. دل پژمرد درد و بی ر و خیال درصموم سرد این عقل بیهاي رنگین و معطّر شع و آن باغ پر ازگل) ب
  .تاکی به قدرت او شهد فایغ شده عصارة) ج

75/0 

 .ه را از داخل کمانک انتخاب کنیدامالي درست واژ، هریک از موارد زیرر د  3
  .آمد ترین صدایی بود که می و عاشقانه) حزین ترین/  هزین ترین(آمد  صدایی که می) الف

) خوار/ خار(که دوزخ مرا زین سخن گشت       سیاوش چنین گفت که اي شهریار                 ) ب
  / روایت کرد خوب و پاك آیین) حریوة – هریوة(آن / ... / خوان هفتم را : ج 

75/0 

  .کنید تعیینهاي اسمی زیر  در گروه را» وابستۀ وابسته«نوع  4
 راهفرسخ هفت  )ب                             جهان  این اسیر )الف          

5/0 

  ،» ا خنده ات را هرگزام/ از من بگیر / ، روشنی را، بهار را/ نان را، هوا را، « با توجه به شعر 5
 .را مشخّص کنید» ساز همپایه«حرف ربط )کدام واژه حذف شده است؟                          ب) الف     

5/0 

.      مشخّص کنید زیررا در مثال هاي » ان«مفهوم  6
 کوهان) ب دیلمان  )الف 

5/0 

   ،»است ه خود در آنجا به دنیا آمدهجوید ک نخستین احساس عشق را در جایی می و«در سرودة  7
 ؟وصفی است یا اضافی» احساس عشق«ترکیب ) ب   .         را بنویسید» آمده است«نوع زمان فعل ) الف      

5/0 

  . آن را به یک جمله عادي برگردانید ؛بالغی سروده شده است بیت زیر به شیوة  8
 »سرد و سیه و خموش و آوند             چون گشت زمین ز جور گردون«          

5/0 

 .زیر بنویسیدهاي  را در عبارت» ساخت«مفهوم فعل  9
 .ساخت او با نامالیمات زندگی) ب           .لشکري عظیم ساخت ،آن نامدار) الف

5/0 

 دوم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

  . آن مشخّص کنید» نوع«  با ذکر» نقش تبعی« یک، در نوشتۀ زیر  10
  »...کند که  دیوارهاي قطور و باروهاي دودخوردة آن به زبان حال بازگو می .رم، پایتخت ایتالیا، شهري است قدیمی«
  

5/0  

  . هاي مشخّص شده را بنویسید نقش دستوري واژه  11
  ».گرداند میپاك ، دل و جان را حقیقی عشق«

  

5/0  

  و حفظ شعر آرایه هاي ادبی )نمره 5( قلمروادبی) ب

  ).است یک مورد اضافه »ب«در گروه ( ؟ارتباط دارد» ب«گروه  آرایۀ کدامبا » الف«یک از ابیات گروه هر  12
  

  ب  الف
  تلمیح  بـنهفـــته  بـه  ابــر چـهــر دلــبنــد/      روي     بــــشرنبینـــدت تا چـشــم ) الف

  اسلوب معادله
  حسن تعلیل

  تضمین

  ، بلبـل را بـه گفتـار آورد وشخامـ ۀغنچـ/  ارآورد مستمـع صـاحب سخن را بـر سر کـ) ب
  مـا را فراغتی است کـه جمشید جم نداشت / جام من از مال و می تهی است با آنکه جیب و  )ج

  

75/0  

  
  
  
  
  

  

  نماد چه کسانی است؟» بلبل« زیر و منطق الطیر، با توجه به عبارت  13
بایی محبوب تو چند روزي بیش ا زیاست اممهرورزي تو برگُل کار راستان و پاکان «: هد به بلبل پاسخ گفتهد«

  ».نیست

5/0  

  ؟چیست »سماق مکیدن«در عبارت زیر، مفهوم کنایی   14
  ».خط بکش و بگذار سماق بمکندداً هاي باال را وعده بگیر و مابقی را نق تنها همان رتبه: گفت«

5/0  

  .بنویسید بیابید و نام آن را رازیر بارز عبارت  آرایۀ  15
، بود ه هنگام ورود با من سخن گفتهدیدم که بر کُرسی خود نشست و سپس با همان صداي گرم اما سخت کمعلّم را «

  ».دهم فرزندان، این بار آخر است که من به شما درس می :گفت

5/0  

  ؟کدام است» مشبه«ة عبارت زیر، مشخّص شد تشبیهدر   16
هاي غیبی  را در زیر باران مشت خونین و بی تاب قلبمآسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه «

  ».شنوم هاي آن روح دردمند را می گیرم، ناله سکوتش می

25/0  

  ؟ قسمت مشخّص شدة متن زیر،  بیانگر کدام آرایۀ ادبی است  17
  ».مهد زمین بپروردتا بنات نبات در ابر بهاري را فرموده  بگسترد و دایۀ فرش زمردینصبا را گفته تا  باد فرّاشِ« 

  

25/0  

  25/0  .است را پدید آورده.................  ، آرایۀ»پرده« تفاوت معنایی ، »هایش پرده هاي ما دریدپرده « در مصراع  18

  ومس ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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٣

  . کامل کنید جاهاي خالی را با مصراع مناسب  19
  ...............................................................................       هاي باران                 تر از برگ در بوسـه اي مهربان )الف

  ..............................................................................                     ؟ یـن سر بـریده مـاه است در پگــاهآه ا )ب
  ..............................................................................     اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار                   )ج
  ی و زر شـوي ـیـابـّق بــاي عـشــتـا کیـمی .....................................................................                    )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   و نثر  نظممعنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج

  ؟بیت زیر به کدام پدیدة اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد  20
  »کار شرع کار درهم و دینار نیست :دیناري بده پنهان و خود را وارهان                          گفت: گفت«

5/0  

  ؟ استکدام وادي عرفانی بیانگر  ،»هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است  /  هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است «بیت   21
  استغنا) حیرت                             د) ج                       توحید        ) فنا                         ب) الف       

5/0  

     ؟چیست» نیستان«از منظور، زیر در بیت  22
  »در نفیرم مرد و زن نالیده اند     کز نیستان تا مرا ببریده اند     «                                    

5/0  

  5/0  .بنویسید» مصراع اول«از شاعر را  منظور، »چنان چون بود رسم و ساز کفن/ تن نده کافور بر خویشپراگَ« بیت در  23

  5/0  ؟چیست »کلید گنج مروارید« منظور از ،»کان کلید گنج مروارید او گم شد/ این نخستین بار شاید بود « در شعر  24

  5/0        ؟چه کسی است» سوخته جان« ، »زین سوخته جان شنو یکی پند   /  پنهان مکن آتش درون را«در بیت   25
  چیست؟ بیت زیر مقصود شاعر از مصراع دوم  26

  »، جاي قرار من و توارم          من می روم سوي دریاچون رود امیدوارم بی تابم و بی قر«           
5/0  

  5/0  ؟چه چیز را سبب ادامۀ زندگی می داند ،»مات بی عشق می یابشناس و م حیات از عشق می«در عبارت  ،عین القضات  27

  . عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید  28
  .در شهر سیرجان اتراق کردیم» قنات حسنی«کنار » چریغ آفتاب«هنگام و صبح، )لفا

  .ریزهاي دشمن شدیم و وارد محوطۀ پیش روي خاك معبر تمام شد) ب
  .دریغش همه جا کشیده و خوان نعمت بی )ج
  .در این اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد) د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  .نثر روان بازگردانی کنیداشعار زیر را به   29
  »آن جا شویم ،نزدیک است والی را سراي«: گفت) الف

  عیار مهر و کین مرد و نامرد است ] شعر[ این) ب
  باز یـابد در حقیقت صـدر خـویش             هـر یکی بینا شـود بـر قدر خویش       )ج
  دـــراه شــوزها همـا با سـروزه              د     ـش اهــگ ــا بیهزا روـم مـدر غ )د

  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

          جمع نمره                                                                                                             .موفّق باشید                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                     

20  
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١

  ، امال و دستورمعنی واژه  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
  161، ص 25/0 ،سالخورده )ب                                                                          35، ص 25/0نوعی مارسمی،  )الف  1

  134ص  ،0/ 25 ،درماندگی) د                                                                                      26ص  ،25/0 ،بیگانگان )ج
  150، ص 25/0بیرون کشیده) و              70، ص 25/0، مطابق تیرماه شمسی، ، ماه دهم از سال رومیانماه گرما) هـ

  
  

5/1  

  12ص  ،25/0 ،فایق )ج                             73ص  0،/25سموم )ب                                     53ص  ،25/0بهر) الف  2
  

75/0  
 110ص  ،25/0، هریوه )ج                        101ص ، 25/0خوار )ب                        90ص  ،25/0، ترین حزین) الف   3

  

75/0  
  66ص ، 25/0، ممیز) ب                        67ص  ،25/0، الیهمضاف صفت  )الف  4

  

5/0  
  5/0  141ص  ،25/0 ،اما) ب          151ص ، .)که نهاد است نیز حذف شده است» تو«( 25/0 ،)از من نگیر( فعل نگیر )الف  5
  5/0  152، ص25/0 ،شباهت )ب                                152ص  ،25/0، مکان )الف  6
  5/0  155ص  ،25/0، ترکیب اضافی )ب                       155ص  ،25/0، ماضی نقلی )الف  7
  5/0  34ص ، 5/0، »سرد و سیه و خموش و آوند گشت زمین ز جور گردونچون «  8
  5/0  105ص  ،25/0سازش کرد،  )ب                        105، ص 25/0  فراهم کرد، ) الف  9
  5/0  باروهاي دودخورده :  یا                          معطوف                                          62ص  ،5/0 ،پایتخت ایتالیا: بدل  10
  5/0  54ص ، 25/0، مسند: پاك                                                    25/0، نهاد: عشق 11

  آرایه هاي ادبی و حفظ شعر) نمره 5( قلمروادبی) ب
  

                                 27ص  ،25/0 ،تلمیح) ج                             49ص ، 25/0، اسلوب معادله )ب                          34 ص 0، /25 ،حسن تعلیل) الف  12

75/0  
  5/0  121ص ، 5/0 ،عاشقان مجازي  13
  5/0  141ص ، 5/0، انتظارکشیدن  14
  5/0  158 ،ص 5/0، امیزيحس: صداي گرم   15
  25/0  73، ص 25/0قلب یا قلبم ،  16
  25/0  12ص ، 25/0، استعاره  17
  25/0  47ص ، 25/0، سجنا  18
  57ص  ،5/0، ، در چشم جویبارانبیداري ستاره) الف  19

  96ص  ،5/0 ،خورشید شامگاه؟ سر بریدة! یا نه) ب
  117ص  ،5/0، بود روي سجودم میهن اي میهنبه سوي تو ) ج
  22ص ، 5/0 ،دست از مس وجود چو مردان ره بشوي) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

   نظم و نثر معنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
 .  

    19ص  ،5/0، هحاکمان جامعخواري  رشوه 20
  

5/0  
  5/0  123، ص5/0، غناتاس )د 21
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٢

  5/0                               46ص  ،5/0 درگاه حق، ،یحقیق/ عالم معنا   22
  5/0  103ص ، 5/0رویارویی با مرگ، براي  )ر ساختنخود را معطّ( آماده شدن  23
  5/0                                 113ص  ،5/0، لبخند  24
  5/0                                35ص  ،5/0، )خود شاعر(رعراي بهاملک الشّ  25
  5/0                               85ص ، 5/0 )رسیدن به وحدت و یکپارچگی( ،حاد و همبستگی با مردماتّ  26
  5/0                               53ص  ،5/0، عشق  27
  60ص  ،25/0 .کردیم اقامت در شهر سیرجان» قنات حسنی«کنار 25/0 طلوع خورشیدو صبح ، هنگام  )الف  28

  92ص  ،25/0. دشمن شدیم سنگرهايپیش روي  )میدان(طۀ و وارد محو ، 25/0 تمام شد گذرگاه )ب
  12ص  ،5/0. است خداوند براي همه پهن شده سخاوتمندانۀنعمت هاي بی مضایقه و  سفرةو  )ج
  137ص ، 5/0 .بلند شد راهروي خانهصداي زنگ تلفن از  ،میاندر این ) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  19ص  ،5/0 .آن جا برویمبه  ؛حاکم نزدیک است خانۀ: گفت  )الف  29
  110، ص 5/0. سنجش محبت و دشمنی مردان و نامردان است مالكاین شعر من  )ب
  123ص ، 5/0. هرکس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود) ج
  47ص  ،5/0. ن با سوز و گداز و هجران سپري شدروزهاي عمر عاشقا) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  20  »باشید وفّقم«  
  




