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 شماره صندلی :

 نام و نام خانوادگی :

 3نام درس: فارسی

 پایه : دوازدهم 

 نظریرشته : عمومی 

 «بسمه تعالی»

 آموزش و پرورش استان 

 مدیریت آموزش و پرورش 

 

  :  زمان پاسخگویی

 تاریخ :

  

 

 قلمروزبانی  الف

 

 (نمره1  (معنای واژه های مشخص شده را بنویسید.-1

 مرغ گرفتار قفس همچو من است . مسلک-ب    .حیات است  ممدهر نفسی که فرو می رود -الف

 

 ده است .مقصود خود رسی غایت القصوایگمان می کند به  -ت         معجر بر کش ز سر این سپید-پ
 

 نمره(0/5 ).از موارد زیر یک مترادف بیاورید برای هر یک-2 

 باد مهلک:                 آویزان :                          
  

 نمره(1 )در گروه کلمات زیر چند نادرست امالیی دیده می شود ؟ تصحیح کنید .  -3

  عبادت تقصیر -منصوب تحیر به –دست انابت -کعبه آکفان – بحر موج – آدمیان سفوت –ش فاهگناه 

 

 نمره(0/5 )در هر یک از موارد زیر نوع حذف را مشخص کنید . -4

 طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت .الف( 

 ب(بنده همان به که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد .

 

 نمره(1 )جمله زیر به پرسش ها پاسخ دهید.با توجه به -5

 کودک پایه سوم با توپ سبز تیره ی خود در هوای بسیار خوب بازی می کرد .

 کدام واژه متمم است ؟-2                    کدام واژه قید صفت است ؟     -1

 دام واژه صفت مضاف الیه است؟ک-4دام واژه صفت صفت است ؟                       ک-3
 

 نمره(1 )نقش دستوری کلمات مشخص شده رابنویسید. -6

 .    ای شمالی ایران به سینه ی کوه سرازیر می شود کوه هی دامنه الف(از   

   های مساجد می نشستند  غرفه بزرگ حکمت و فقه دراستادان ب(   
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 نمره(0/75) .ه های وابسته مشخص شده رابنویسید درگروه های اسمی زیر نوع وابست-7

      مهربان سیاردوست ب:ج                             جهان  ایناسیر  ب:                       کرمانوسعت استان الف :

 

 نمره(25/0) چیست ؟را در مصراع زیر نوع -8

 سرای آن جا شویم. راگفت نزدیک است والی 

 

 نمره(0/5) ی است . )حرف عطف ، حرف پیوند(هر یک از واو های متن زیر چه نوع واو -9

 بر خالف حال ، پامان به ده باز بود . و هنوز پیوند ما با زادگاه روستایی مان برقرار بود

 سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد .و هر صخره سنگش 

 

 (نمره5/0 )و یک ترکیب اضافی بیابید. وصفیترکیب  دربیت زیریک-10

 زین بی خردان سفله بستان       داد دل مردم خردمند 

 

 نمره(5قلمروادبی)              ب

 نمره(0/5 ) 0واژه های مشخص شده را بنویسید مفهوم نمادین-11

 بیاموز       کان سوخته را جان شد و آواز نیامد پروانهعشق ز  مرغ سحرای            

 

 نمره(0/5) یسید.ومفهوم آن را بنودرعبارت زیر یک کنایه را مشخص کنید -12

 چشم می زدو از آن  چشم داشتیک روز دنیایی به روم         

 

 با توجه به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید .-13

 د زمینمهدر  بنات نباترا فرموده تا  دایه ی ابر بهاریبگسترد و  فرش زمردینرا گفته تا  فراش باد صبا

 بپرورد .

 

 نمره( 1/25 ( الف( آرایه تشبیه را در ترکیب های مشخص شده بیابید.

 نمره(0/25) ب(آرایه ی استعاره را در عبارت باال مشخص کنید .

 

 نمره(1) د.تام )همسان( بررسی کنیایه جناس بیت زیر را از نظر کاربرد آر-14

 نی حریف هر که از یاری برید          پرده هایش پرده های ما درید     

 

 (نمره1 . )شاخص ابیات زیر را بنویسید آرایه ی-15

 را عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را / سیل یکسان می کند پست و بلند راه -الف  

                       ا تو نانی به کف آریی و به غفلت نخوریت /فلک در کارند ورشید وابر و بادو ماه و خ-ب   
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 (نمره5/0 ).ندگان آثار زیر را نام ببرید یسنو -16

        :کویر:                            فی حدیقه العشق

 

 قلمروفکری پ

 .رات زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی ابیات و عبا-17

 

 نمره(25/0)  سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد . الف( 

 نمره(25/0)  . "باید حد زند هوشیار مردم مست را "گفت ب(

 (نمره25/0 )ری بده پنهان و خود را وارهاندینا ت( 

 نمره(5/0)  تا درد و ورم فرو نشیند / کافور بر آن ضماد کردند . ث( 

 (نمره75/0 ).گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار   ج(

 نمره(1.) روزی به خطای منکر نبردپرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی  چ( 

 (نمره1)  ه ای کو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است .خانح(  

 نمره(1)  نمایید که هر کس نکند مثل من است.ب     فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش   خ(  
 

 

 (نمره5/0 . )اعر خطاب به دماوند چنین می گویدچرا ش– 18

 ورم نموده یک چند دتو قلب فسرده ی زمینی     از در   

 

 (نمره5/0 ) ؟ م پدیده اجتماعی زمان اشاره داردهر یک از مصراع های زیر به کدا -19

 

 .تن نیست، ره هموار نیستگفت جرم راه رف-ب .  پنهان و خود را وارهانناری بده گفت دی -الف 

 

 (نمره5/0 )هرودی شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟ س -20

     

 نمره(5/0  (چیست ؟ سوخته جانو  دماوندمقصود شاعر در شعر دماوندیه از -21

 

 (نمره5/0؟ )صود نویسنده از عبارت زیر چیستمق -22

امپراتوری های بزرگ هم مثل آدم های ثروتمند ،معموال از سوءهاضمه می  "چه خوش گفته اند که 

  "میرند

 

 نمره(5/0)؟مقصود مولوی از نی و نیستان چیست – 23
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 نمره(5/0)  .کلی مصراع مشخص شده را بنویسید مفهوم -24 

 ؟ بی دل از بی نشان چه گوید بازگر کسی وصف او ز من پرسد / 

 

 نمره(5/0 سید. )زیر را به نثر روان بنویمعنی و مفهوم بیت -25

 بفکن ز پی این اساس تزویر                 بگسل ز هم این نژاد و پیوند 

 

 


