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 فارسینهایی درس    شبه  سؤاالت  امتحان    : تجربی و ریاضیرشته     صبح 8 ساعت شروع: 3تعداد صفحه:  

 دورة دوم متوسطه  دوازدهم پایه      نام و نام خانوادگی :      نام دبیرستان:

 29/1/1401:امتحان  تاریخ قهدقی 90مدت امتحان:  http://aee.medu.irمرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 ردیف  سؤاالت )پاسخ نامه دارد( نمره 

   نمره( 5/7قلمرو زبانی ) 

 معنی هریک از واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  1 

 هاي شما. بودم در شنیدن حرف  صر ُم من بیش از همه رتبه .           ب(  ترفیعشب عید نوروز بود و موقع    الف(

 می بارید . ه جّضَد( مرد نقّال از صدایش                . نیاییتو گفتن که تو در وهم  شبه  نتوان    ج(

  1 

 یک معادل معنایی بیابید و بنویسید .   «ب»و    «الف»  در ابیات زیر، براي هریک از واژه هاي 0/5 

 سریر ملک، عطا داد کردگار تو را             به جاي خویش دهد هر چه کردگار دهد   *

 د ــوَد             گـرم رو، سـوزنده و ســرکش بـُوَعاشق آن باشد که چون آتش بُ  *

 ب( اورند:                                                الف( مشتاق :                   

  2 

 امالي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید  .  0/75 

بحـر( تو سرگشتــه و فرمانبــردار                 شـرط انصـاف نباشـد که تو فرمان نبـري    –الف( همه از )بهـر  

غربت ( باغ من بودم و یک چمن داغ                 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو    –ب( دیروز در )قربت

   .هاي رنگارنگ بر )تیلسان / طیلسان( آبی مدیترانه دوخته شده است  هاي کوچک و بزرگ مثل وصله   ج( جزیره 

  3 

 هریک را بنویسید  . در گروه کلمات زیر، چهار مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست   1 

 زماد و مرهم، زهر و تریاق، حوزة ادیب بزرگ، تعلّل و درنگ، صد کاروان حیون، حضّار مجلس، بغوالت و حبوبات،

 صورت سرماي دي 

  4 

 درست یا نادرست بودن هریک از موارد داده شده را در جدول زیر تعیین کنید .    0/75 

 در هر دو مصراع  بیت زیر ، فعل اسنادي به کار رفته است .    درست      نادرست 

   گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست / رويگفت مستی زان سبب افتان و خیزان می 
 الف  

 یکسان است .            «خوابگاه»و « داروغه»در بیت زیر نقش دستوري واژه هاي  درست      نادرست 

 گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب       گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  
 ب  

 ج  نشانۀ مکان است.  «خاوران و شامگاهان» در هردو واژة «ان» درست    نادرست  
 

  5 

 .«می کردمتان  صداي شما می بایست پیدای از رد»  ه به عبارت  با توجّ   0/5 

 ؟ «صدا»است یا    «شما»،    «تان»، متمم است یا مفعول؟      ب( مرجع ضمیر  «تان»الف( نقش دستوري ضمیر پیوستۀ  

  6 

 به پرسش ها پاسخ دهید  .   ، با توجه به سرودة زیر  0/75 

است یا چه چیز تازه اي براي نوشتن / که بتواند عشق مرا یا سجایاي ارزشمند  چه حرف تازه اي براي گفتن مانده       

 تو را بازگو کند ؟ 

 الف( نوع حذف به کار رفته در این سروده لفظی است یا معنایی؟   

 پیشین اسم است ؟   ي ، ماضی نقلی است یا ماضی بعید؟            ج( کدام واژه، وابسته«مانده است»ب( زمان فعل  

  7 

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم  



 

 2 
   

   

 فارسینهایی درس    شبه  سؤاالت  امتحان    : تجربی و ریاضیرشته     صبح 8 ساعت شروع: 3تعداد صفحه:  

 دورة دوم متوسطه  دوازدهم پایه      نام و نام خانوادگی :      نام دبیرستان:

 29/1/1401:امتحان  تاریخ قهدقی 90مدت امتحان:  http://aee.medu.irمرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
 

 0/75 

   

 با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.   

 اش نام نهادند  خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان                این ملک که بغداد و ري

 چیست ؟     «بغداد»الف( نقش دستوري واژة 

   . ج( یک پیوند وابسته ساز در بیت بیابید و بنویسید                   ب( یک ترکیب اضافی در بیت بیابید و بنویسید.               

  8 

 نوع هر یک از  وابسته هاي وابسته را در گروه هاي اسمی زیر، بنویسید.   1  

    ایران  عقل            د(بانک اعتبارات  اینراه                 ج( سموم سرد  فرسخ پاك               ب( هفت  نسبتاً الف( هواي 

   9 

  0/5 
   

 «است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بر درختی بلند آشیان دارد. ما، پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري  »در عبارت 

 ب(کدام واژه نقش معطوف دارد؟                                به کار رفته است؟        «بدل» الف( کدام واژه در نقش تبعی 

  10 

     )نمره( 4قلمروادبی   

 به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید.    جهبا تو 0/75  

 فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدّین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.  

     چیست؟الف( یک مورد اضافۀ تشبیهی در متن  بیابید.                            ب( کدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن 

  11 

 در کدام مورد، دیده می شود؟ «اسلوب معادله، حس آمیزي، حسن تعلیل و تضاد»هریک از آرایه هاي  1  

 در عالم پیر هر کجــا برنایی اســت                   عاشق بادا که عشق خوش سودایی است  -1

 مر زبان را مشتــري جز گـوش نیـست            محرم این هوش جز بی هوش نیست          -2

 تا چشــم بشـــر نبینــدت روي                     بنهفتــه به ابـــر چهـــر دلبنـــد  -3

 . زمزمۀ لطیف و مالیم شما گمان مرا تایید کرد. می بایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم -4

  12 

 در بیت زیر، مفهوم کنایۀ مصراع دوم را بنویسید.    0/5  

   چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي                بباید زدن سنگ را بر سبوي       

  13 

 مفهوم نمادین هر یک از واژه هاي مشخّص شده را بنویسید .    0/5  

 چون شکایت می کند نیگفت: من گرفتار عشق گلم.                                        ب( بشنو این   بلبلالف(  

  14 

 حماسه است؟    کدام یک از ابیات زیر، داراي زمینۀ ملّی 0/5  

 الف(بدان گاه سوگند پرمایه شاه                چنین بود آیین و این بود راه  

   ب(سراسر همه دشت بریان شدند              بر آن چهر خندانش گریان شدند

  15 

   

    

  0/75 

 نام پدیدآورندة هر یک از آثار زیر را بنویسید.   

 ب( دري به خانه خورشید                                     ج( منطق الطیر     الف( کویر                                    

  16 

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم  



 

 3 
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     نمره( 5/8قلمرو فکري ) 

     . معنی هر یک از موارد زیر را به نثرروان بنویسید 

 17    ایـن بنــا کـــه بــایــــد                  از ریــشه بنــــاي ظلــــم بــرکنــدبــرکـن ز بــن   0/75  

 18   یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.    0/75  

 19   ـــست اســـرار مــن    هــر کســی از ظــنّ خــود شــد یــار من                  از درون مـــن نجُ 0/5

 20   با این نسیــم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم                 درباغ می ماند اي دوست گل یادگار من و تو    0/75  

 21   بـدان گــه کـه شــد پــیـش کــاووس بـاز                  فـــرود آمـــد از بــاره بــردش نمــاز     0/75  

 22   ــب   طلـــب                  پیشـت آیـد هــر زمــانی صــد تَعَ  چــون فـــــرود آیــی بــه وادي 0/5  

 االت درك مطلب پاسخ دهید.سؤبه  

 23   . ، منظور از موارد مشخّص شده را بنویسید«بود خوان هشتماکنون / طعمۀ دام و دهان پهلوان هفت خوان » در سرودة  0/5  

 24   پدیدة اجتماعی اشاره دارد؟   کدام ، به«گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست/ خود را وارهانگفت دیناري بده پنهان و »بیت   0/5  

 بر چه مفهومی تاکید دارد؟     در هریک از بیت هاي زیر، 1  

 الف( خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد                  زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

  خورشیـد و از آب و از باد و خــاك                  نگـــردد تبـــه نـام و گفتــــار پــــاكب( ز 
  ) 

  25 

  1 

   

 ، متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهید. «دوم »، با کدام یک از مفاهیم ردیف «اول»هریک از بیت هاي ردیف 

 ( اضافی است موردیک )

 ل ردیف او  ردیف دوم 

 الف    چو گل هر جا که لبخنــد آفرینـی    به هر سـو رو کنی لبخنـد بینـی     1   رازداري و سکوت عاشق   

 ب   این مدعیان در طلبش بی خبران اند   کان را که خبر شد خبري باز نیامد     2  اشتیاق پایان ناپذیر عاشق   

 ج   گلّۀ مــا را گلــه از گرگ نیــست     این همــه بیـداد شبان می کند    3  مبارزه با تزویر     

 د    روزي است روزش دیرشد    هر که بی/ ی زآبش سیر شد ههرکه جز ما 4  شادي آفرینی      

   5 از ماست که بر ماست   
 

  26 

 هاي عرفانی داخل کمانک، تناسب دارد؟    با کدام یک از وادي هریک از بیت هاي زیر،  0/5  

 )استغنا/طلب(   هشت جنت نیز اینجا مرده اي است       هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است الف(

 ب(صـد هـزاران سـایۀ جـاوید، تو            گم شده بینی زیک خورشید، تو )توحید/ فنا(   

  27 

 در سرودة زیر، شکسپیر، در مقام عاشق ، چه ادعایی می کند؟    0/5  

   «له آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد؟ چیزي در مخیّ»

  28 

چرا شاعر    «ها کاسه زیبایی / بر لب ها تلخی دانایی / شهر تو در جاي دگر / ره می بر با پاي دگردر کف»  با توجه به سرودة   0/5  

 دانایی را نکوهش می کند؟   

  29 

 موفق باشید                  
 



 

 

 



راهنمای تصحیح سؤاالت امتحان شبه  رشته: تجربی و ریاضی       صبح 8 ساعت شروع: 2تعداد صفحه:  

 دورة دوم متوسطه  دوازدهم پایه   فارسینهایی درس  

 29/1/1401تاریخ امتحان: دقیقه 90مدت امتحان:  http://aee.medu.irمرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
 

 ردیف   هاي مشابه  صحیح ، نمره تعلق گیرد. لطفا به پاسخ  نمره  
   

    نمره( 5/7قلمرو زبانی ) 

  88، ص 0/ 25ب(اصرارکننده، پافشاری کننده؛                          132، ص0/ 25الف(ارتقا یافتن ، رتبه گرفتن  ؛  1  

.، / 25د( ناله و فریاد با صدای بلند، شیون ؛                                         10ص  0/ 25ج(مانند، مثل، همسان ؛ 

      114ص

  1 

 2   36، ص 25/0ب( سریر ،                         122، ص     25/0الف( گرم رو ،)عاشق نیز درست است(،   0/5  

 3      61، ص0/ 25ج( طیلسان،                    84ص    25/0ب( غربت ،                  12، ص  25/0الف( بهـر ،   0/75  

/ سورت    139،  ص  25/0/ بقوالت و حبوبات ،    101، ص25/0/ صد کاروان هیون،    35، ص/25ضماد و مرهم ،   1  

 109،    25/0سرمای دی ، 

  4 

  0/75 

   
)داروغه متمم و خوابگاه    19، ص25/0)ی در مستی و نیست دوم(     ب( نادرست ،   19،ص  25/0الف( درست  

 )ان در خاوران نشانه مکان و در شامگاهان ، نشانه زمان است.(     152، ص  25/0مسند(  ج( نادرست،  

  5 

 6   92، ص25/0ب( شما ،                                               92، ص25/0الف( مفعول ،  0/5

 7      155، ص    25/0،                      ج(چه ،    25/0،                   ب(ماضی نقلی ،  25/0الف( لفظی ،  0/75  

 8      62، ص0/ 25،                    ج( که ،0/ 25،                         ب( خون ضعیفان ،  0/ 25الف( مسند ، 0/75  

    66، ص  0/ 25ب( فرسخ : ممیز ،                                  75، ص 0/ 25الف( نسبتا : قید صفت ،  1  

 د( ایران : مضاف الیه مضاف الیه                                 74، ص0/ 25ج( این : صفت مضاف الیه ، 

   9 

 10      120، ص 0/ 25، ص                                                        ب(شهریار ،0/ 25الف( پرندگان ،  0/5  

     نمره( 4قلمروادبی ) 

 ،     0/ 25الف( فراش باد صبا، دایۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین )یک  مورد(،   0/75  

 16، ص 0/ 25: استعاره از سبزه ها و چمنزار ،0/ 25ب( فرش زمرّدین

  11 

 12       90، ص 0/ 25(حس آمیزی ، 4      34، ص 0/ 25( حسن تعلیل ،3   47، ص0/ 25( اسلوب معادله ، 2   53، ص0/ 25( تضاد ،1 1  

 13        106، ص 0/ 5سنگ را بر سبوی زدن : آزمایش کردن ،  0/5  

ب( انسان کامل، عارف کامل، موالنا     126، ص 0)کسانی که عشقشان حقیقی نیست (/ 25الف(انسان هایی که عاشق ظاهرند ، 0/5  

 46،ص 0/ 25، 

  14 

 15      103، ص 0/ 5الف، 0/5  

  

0/75    
 

 نام پدیدآورندة هر یک از آثار زیر را بنویسید.   

  125، ص  0/ 25ج( عطّاّر ،                85، ص 0/ 25، ص                          ب( سلمان هراتی ،  0/ 25الف( علی شریعتی ، 

  16 

  

 ادامۀ پاسخ ها  در صفحۀ دوم    

   

 



    نمره(5/8قلمرو فکري ) 

   35، ص  0/ 75این ظلم حاکم را همچون خانه ای ویران کن ؛ زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد.   0/75  

   

  17 

 18       62، ص0/ 75ه داشتند و از آن حساب می بردند و اطاعت می کردند. روزگاری همه مردم دنیا به ایتالیا توج  0/75  

 19       46، ص0/ 5هرکسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می شود و حال درون او را درك نمی کند.  0/5  

 با این انقالب، تو هم به پاخیز که حتی اگر در این راه شهید هم شدیم ، انقالب و آزادی به عنوان یادگار ما در وطن باقی می ماند.   0/75  

    85، ص 0/ 75

  20 

 21      103، ص 0/ 75وقتی که پیش شاه کاووس رفت ، از اسب پیاده شد و تعظیم کرد.  0/75  

 22       122، ص0/ 5وقتی در مرحلۀ طلب )اولین مرحله( قدم بگذاری، رنج و سختی های زیادی در برابر تو ظاهر می شود.  0/5  

     112، ص   0/ 25؛   مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود ،   0/ 25رستم ،   0/5  

   

  23 

 24      19، ص0/ 5رشوه خواری ،   0/5  

  86، ص 0/ 5ب(نام و سخن نیک ماندگار است.                                   26، ص 0/ 5الف( بیگانه ستیزی ،  1  
  ) 

  25 

  1 

   

   

    47، ص  0/ 25،   2د(               142، ص  0/ 25، 5ج(          14، ص 0/ 25، 1ب(          153، ص0/ 25، 4الف( 

   

  26 

   125، ص 0/ 25ب( فنا ،                                         123، ص0/ 25الف(استغنا،  0/5  
     ❖ 

  27 

 28       155، ص 0/ 5روح راستگوی عاشق هر چه را که در ذهن آدم می گنجد، برای معشوق ترسیم کرده است.  0/5  

 29      76، ص 0/ 5عقل گرایانه به زیبایی، زیبایی را ازبین می برد( چون زیبایی ها را نمی توان با عقل دریافت )یا نگاه  0/5  

  «موفق باشید»                  

 

 

 


