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 نمره ) پاسخ نامه دارد( االتسؤ ردیف

 نمره(معنی واژه،امال و دستور 7قلمرو زبانی )

 يک واژه برای اصطالح داخل جدول بیابید. ،ه به بیت زيرا توجّب 1

 بعد از اين وادی توحید آيدت        منزل تفريد و تجريد آيدت                                         

 اصطالح تصوّف واژه 

 خالی شدن قلب سالک از غیر خدا 
 

25/0 

 معنای واژه های مشخّص شده را بنويسید .  2

 . يیناتو سزاوار ث یفضل ۀنديتو نما الف(

 تن به گناه نمی سپارد. ،و پاکدامنی آموخته استآزرم سیاوش که  ب( 

5/0 

 است .   نادرستمعنای کدام واژه  3

 تعلّل: اهمال کردن         ت(اکناف: کناره(پ(مباهات : سرافرازی           حمايت و جانبداری       ب: الف( تعصّب

 

25/0 

 است؟ درستدر هريک از عبارات زير، کدام واژۀ داخل کمانک از نظر اماليی  4

 کرد. بیدادها می ،سورت(سرمای دی -) صورت-بشبح(شما را دنبال کردم .       -تنها برای تعلیم گرفتن،)شبه -الف(

5/0 

 های نادرست اماليی  را تصحیح کنید.واژه در هريک از موارد زير  5

 غرق غباريم و  قربت با من بیا سمت باران ب(.                        بحر اين معنی ، فرض راه آمدق از پس عش الف(

 ر منصوب .واصفان حلیۀ جمالش به تحیّ -پ

75/0 

  ؟کمتری دارداماليی  اهمیّت ، کدام واژه در میان کلمات زير  6

 (نیاکانت                 کهر( پ               نشئه(ب            نمط( الف(

25/0 

 بنويسید . مشخّص کنید و شکل درست آن ها را موارد نادرست اماليی را  در گروه کلمه های زير  7

 بزم و ضیافت ( –مسطور و پوشیده  –ترياق و پادزهر  – مضماد و مره - خمیده و مهدّب – خردان سفله)بی

5/0 

 .زير يک نقش تبعی »معطوف«  و يک »بدل «بیابیددر متن  8

  «ما پرندگان را نیز پیشوا و شهرياری است نامش سیمرغ است  » 

5/0 

 ص شده را تعیین کنید.وابستۀ مشخّدر نوشتۀ زير نوع وابستۀ  9

 می کند. تاريخی  راتصوّعبور هواپیما از روی دريای مديترانه همیشه آدمی را غرق دريای ت

5/0 

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

10 

 

 ت زير را از شیوۀ بالغی به شیوۀ عادی )فارسی معیار( برگردانید .بی

 که تا او کی آيد ز آتش برون     يکی دشت با ديدگان پر زخون         

25/0 

 نوع حذف را بنويسید.کدام واژه حذف شده است ؟  «گر آتش دل نهفته داری      سوزد جانت به جانت سوگند در بیت »  11

 )ذکر يک مورد کافی است(

5/0 

 تعیین کنید . زير  هاینوع حرف» و « را در هريک از مصراع 12

 ب( آن سوخته را جان شد و آواز نیامد     آيد از باغ بوی بهار من و تو       الف( امروز می

5/0 

 ص کنید . واژه های زير را مشخّ نقش دستوری 13

  ، آتش بیند.جهانگرداند که همۀ  چنانآتش عشق او را ب(            آيد.افزون ديوانگی عشق بر همۀ عقل ها الف( 
75/0 

 های زير بنويسید . « را در عبارتمفهوم فعل»گرفت 14

 مجموعه غزل های او ، مجوز چاپ و انتشار گرفت. ب(       .  الف( ديدی که چگونه گور ، بهرام گرفت

5/0 

 پاسخ دهید :، ه به بیت زير به دو پرسش پس از آنبا توجّ 15

 «نیست گفت : والی از کجا در خانۀ خمّار    نزديک است والی را سرای ، آن جا شويم               »گفت :   

 الف( کارکرد حرف » را« را در بیت بررسی کنید .                  

 ب(با توجّه به معنا، کدام فعل اسنادی است ؟

5./ 

 شعرنمره(تاريخ ادبیات،آرايه های ادبی و حفظ  5قلمرو ادبی)

 .را بنويسید آثار زير  نام پديدآورندگان 16

 :                   کوير (ب                                                   :    تمهیدات(  الف  

5/0 

 ص کنید.درست يا نادرست بودن هريک از عبارات زير را مشخّ 17

 ص به »م. سرشک«  است.اثر سلمان هراتی متخلّ ،الف( مثل درخت در شب باران

 در قالب قصیده سرود. 1301دماونديه را در سال  ،ب( محمدتقی بهار

5/0 

 دربیت زير،»شب« نماد چه مفهومی است ؟  18

 ديد چشمان تار من و توآن جا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد       غیر از شب آيا چه می

 

25/0 

 ص کنید.استعاره را مشخّدر بیت زير   19

 تو مشت درشت روزگاری      از گردش قرن ها پس افکند

25/0 

 ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم
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 نمره ) پاسخ نامه دارد( االتسؤادامه  ردیف

 زير را در اصطالح ادبی چه می نامند ؟ نوع گفت و گوی شعر  20

 آشنايی   مُلک   دار از  : ز کجايی                             بگفتاین بار گفتش نخست

 بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند                   بگفت اندُه خرند و جان فروشند  

25/0 

 ؟ حماسه اشاره دارد کدام زمینۀیت زير به ب 21

 بود راه اين  چنین بود آيین و                     بدان گاه سوگند پرمايه شاه 

25/0 

 بیابید و مفهوم آن را بنويسید.ه به بیت زير، مجاز را با توجّ 22

 اش نام نهادندآن خضر که فرخنده پی           آيین طريق از نفس پیر مغان يافت  

5/0 

 آرايۀ مشترك دو بیت زير را بنويسید .  23

 آن جا که عشق خیمه زند جای عقل نیست            مشکل بود دو پادشه اندر واليتی

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست        محرم اين هوش جز بی هوش نیست               

5/0 

 کدام يک از ابیات و عبارات گروه )) الف(( با آرايه های گروه ))ب(( ارتباط دارد ؟ يک مورد اضافی است. 24

 ب الف رديف 

1 

2 

 

3 

4 

 بنهفته به ابر چهر دلبند          تا چشم بشر نبیندت روی     

 پیش دالورا کسی چون تو شگفت      حیثیت مرگ را به بازی نگرفتزين 

 سخن گفتنش با پسر نرم ديد       رخ شاه کاووس پر شرم ديد     

 بر لب آن چاه/ سايه ای را ديد/ او شغاد آن نابرادر بود

 تشبیه

 ايهام

 تشخیص

 حس آمیزی

 حسن تعلیل
  

1 

 مصراع کدام بیت )) جابه جا(( نوشته شده است ؟ 25

 لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره باران                                  آيینۀ نگاهت ، پیوند صبح و ساحل  -الف

 پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند                          ديوارِ زندگی را زين گونه يادگاران -ب

25/0 

 کدام گزينه مصراع دوم بیت زير است؟ 26

 .بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی                                  ........................................................تو 

 الف( به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن                 ب( فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن

25/0 

 کنید .بیت زير را کامل  27

 .............................................................................................................ند                           اهد نیاز نیست که در محضر آورش

5/0 

 چهارم ادامۀ سؤاالت در صفحۀ



 صبح 8ساعت شروع:  1401/ 01/ 29تاریخ امتحان :  همۀ رشته هامشترک  نظری پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

 دقیقه90مدت امتحان: 4 تعداد صفحه: نام خانوادگی: نام و 3سؤاالت امتحان طرح سه نما درس: فارسی 

 کارشناسی آموزشی دورۀ دوم متوسطۀ نظری 1401فروردین ماه  -موزان روزانه سراسر کشور دانش آ

 

 نمره ) پاسخ نامه دارد( االتسؤادامه  ردیف
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 عبارات زير را به نثر روان بازگردانی کنید.  28

 . بود که است نشان و مُهر همان بر هنوز و اند ساخته آبادش عشق انگارۀ بر را مزينانالف( 

 م شود که با خود نباشد. در عشق قدم نهادن کسی را مسلّ ب(

 بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. پ(

 میرند.های ثروتمند، معموالً از سوءِ هاضمه میهای بزرگ هم مانند آدمامپراتوریت( 

 رفتید ولی اصرارهای من بود که عاقبت شما را متقاعد کرد.طفره می ث(

 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 بازگردانی کنید.شعرهای زير را به نثر روان  29

 دير شد  شروزی است روزهر که بی             اهی زآبش سیر شد     الف(هرکه جز م

 بینی ز يک خورشید، تو  گم شده   جاويد، تو                        صد هزاران سايۀ ب(

 تپ(با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است      ما را فراغتی است که جمشید جم نداش

 ، گم بود.زهر شمشیر و سنانآبش ن اين چاه در بُت(

 

75/0 

75/0 

5/0 

5/0 

 5/0 در عبارت )) حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می ياب .(( چه چیز سبب ادامۀ زندگی است ؟  30

 مناسبت موضوعی متن درس خوان هشتم را با بیت زير توضیح دهید. 31

 کنند اتی که زندان برندی بار م نيرها شدن از چاه دل مبند          ا نيبه ا وسف،ي 

5/0 

 5/0 اين است«  بنويسید.،همه صاحبدالن را پیشه     ی بیت» غالم عشق شو کانديشه اين است  مفهوم کلّ 32

 مفهوم مشترك ابیات زير را بنويسید : 33

 ن را که خبر شد خبری باز نیامدو آ  ين مدعیان در طلبش بی خبرانند   الف ( ا

 کشتگان آواز ز برنیايد       عاشقان کشتگان معشوقند                ب (

5/0 

 5/0   ببايد زدن سنگ را بر سبو«  بنويسید. مصراع» مفهوم کنايه ای 34

 بیانگر کدام وادی عرفانی است؟ دوزخ همچو يخ افسرده ای است«ت نیز اينجا مرده ای است     هفت بیت»هشت جنّ 35

 ( عشقت( معرفت                     پالف( فنا               ب( استغنا                        

5/0 

 20 موفق  باشید
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 نمره(معنی واژه،امال و دستور  7قلمرو زبانی )

1 
 25/0 25/0 تجرید

 5/0 ( 25/0(          ب(آزرم: شرم، حیا)0/ 25الف( ثنا: ستایش، سپاس ) 2

 25/0 25/0ت( اکناف: ج کنف )اطراف، کناره ها( 3

25/0   ب( سورت                                    25/0الف: شبح   4  5/0 

 75/0                                                            25/0پ: منسوب                      25/0  ب :  غربت               25/0  الف : از بهر  5

 25/0 25/0  ت( نیاکان 6

 5/0                          25/0  مستور و پوشیده                             25/0خمیده و محدب   7

 5/0                                                                                                                25/0  شهریار : معطوف                    25/0  پرندگان : بدل   8

 5/0 (  25/0)تاریخی: صفت مضاف الیه                    (      25/0رات: مضاف الیه مضاف الیه  )تصوّ 9

                                                               25/0.   کی از آتش برون آید  او    تا یکی دشت با دیدگان پر از خون که     10

  
25/0 

 5/0   (حذف به قرینه معنوی)ذکر یک یک مورد کافی است.  «می خورم   »آتش: حذف به قرینه لفظی،   11

 5/0                                                                                                                       25/0ب( واو ربط                                  25/0   الف ( واو عطف 12

 75/0 25/0  جهان: مفعول            25/0ب( چنان : مسند        25/0  الف( افزون: مسند    13

 5/0                                                                                       25/0  اخذ کرد  /ب (  دریافت کرد                    25/0  الف : دربند کرد   14

 5/0 25/0.  فعل اسنادی است  «است»ب (                        25/0  الف (  را فک اضافه  15

 نمره(تاریخ ادبیات،آرایه های ادبی و حفظ شعر   5قلمرو ادبی)

 5/0  25/0  کویر: علی شریعتی                     25/0  تمهیدات: عین القضات همدانی 16

 5/0 25/0ب( درست                             25/0  الف( نادرست 17

 25/0 25/0  شب: نماد ظلم و ستم   18

 25/0 25/0  مشت روزگار 19

 25/0  25/0  مناظره 20

 25/0 25/0   ملی و    قومی  ۀزمین 21

 5/0 25/0  دعا   از  نفس مجازا  22
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 5/0 5/0   اسلوب معادله 23

 1 25/0   ( ایهام4              25/0  ( حس آمیزی 3          25/0  (تشخیص 2           25/0ل   ( حسن تعلی1 24

 25/0 25/0  الف 25

 25/0 25/0  ب   26

 5/0  5/0   دادگاه عشق رگ گردنت گوادر   27

 نمره(درک مطلب، معنی ومفهوم نظم ونثر   8قلمرو فکری )

 5/2 نظر همکاران محترم صائب است. 28

 5/2 نظر همکاران محترم صائب است. 29

 5/0               5/0   عشق 30

 25/0.  حسادت برادران گرفتار گشتهمچنانکه حضرت یوسف در چاه     25/0  رستم اسیر چاه غدر نابرادر شد   31

 تعلق می گیرد.نمره    ، نیز   تفاوت یا تشابه بین این دو بیان در    دیگر  مواردینیز    و  
5/0 

 5/0 5/0تأکید بر عاشق شدن و عشق ورزیدن   32

 5/0 5/0رازداری و سکوت عاشقان باخبر از اسرار عشق    33

 5/0 5/0  کنایه از آزمودن و امتحان کردن   34

 5/0 5/0  ب 35

 20   جمع                                                                                                                                                                                

     قوّت  خدا   ارجمند ، همکار  

 

 

 

 

 


