عبعت ؽزٚع أتحبٖ:

٘بْ درط :فبرع3٣
جٕٟٛر ٢اعالٔ ٣ا٤زاٖ
ٚسارت آٔٛسػ  ٚپزٚرػ
ادار ٜوُ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ ؽٟز تٟزاٖ
دث٥زعتبٖ ؼ٥زدِٚتٛٔ ٣حذ

پب :ٝ٤دٚاسدٓٞ
رؽت ٝتحص:٣ّ٥
٘ٛثت أتحبٖٛ٘ :ثت اَٚ

تبر٤خ آسٔ:ٖٛ
ٔذت أتحبٖ75 :
دل٥مٝ
تعذاد صفحبت3 :
تعذاد عئٛاالت:

٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌ:٣
٘بْ پذر
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌ ٣دث٥ز :آلب ٢ع٥ذٔٛع٢ٛ

ٕ٘ز ٜثب عذد:

ردٗف

ٕ٘ز ٜثب حزٚف:

أضبء

سئَاالت

ثبرم

الف) قلمرو زتانی( 7نمره)معنی واژه ،امال و دستور
1

هعٌٖ ٍاصُ ّبٕ هشخص شذُ را ثب تَجِ ثِ شعز ًٍثز سٗز ثٌَٗس٘ذ.
اِف) ٞز ٘فغ ٣و ٝفز ٣ٔ ٚرٚدّٕٔ،ذ ح٥بت اعت.
ة) در ٘ف٥زْ ٔزد  ٚسٖ ٘بِ٥ذ ٜا٘ذ.
ج) ثٍزا ٢چ ٛاصدٞبٌ ٢زس.............ٜ
د) خب٘ ٝا ٢وب ٚؽٛد اسدعت اجب٘ت آثبد

2

هعبدل درست ّز ٗک استَض٘حبت عزفبًٖ سٗز را داخل کوبًک اًتخبة کٌ٘ذ.
اِف) وٕبَ تٛجّ ٝثٙذ ٜث ٝحك ٤ ٚم ٗ٥ثز ا ٗ٤و ٝخذا٘ٚذ در  ١ٕٞاحٛاَ ،عبِٓ ثز ضٕ٥ز اٚعتٔ(.زالجتٔ ،ىبؽفت)
ة) تٛجّ ٝلّت ثب تٕبْ لٛا ٢رٚحب٘ ٣خٛد ث ٝجب٘ت حك ،ثزا ٢وغت وٕبَ(.تٛف٥كّٕٞ /ت)

3

4

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

درعجبرتّبٕ سٗز اهالٕ چْبر ٍاصًُ ،بدرست است ،درست ّز ٗک را ثٌَٗس٘ذ.
اِف) ٌفت«:اس ثحز ؼزأت جبٔ ٝات ث٥ز ٖٚو».ٓٙ
ة)  ٚآٖ ثبغ پز اس ٌُ ٞب ٢رٍ٘ٔ ٚ ٗ٥عطّز ؽعز  ٚخ٥بَ در صٕ ْٛعزد ا ٗ٤عمُ ث ٣درد  ٚث ٣دَ پضٔزد.
ج) اس ث ٓ٥عمزة جزّار ٠دٔٛوزاع ٣لزٖ ث٥غتٓ ،ثٔ ٝبر لبؽ ٝ٥حىٔٛت عزٞ ًٙٞب پٙب ٜثزد.
د) ا ٚثزجغت ٝتز ٗ٤ؽبٌزد حٛض ٝاد٤ت ثشري ثٛد.

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

در گزٍُ کلوِ ّبٕ سٗز ،دٍهَرد ًبدرستٖ اهالٖٗ ٍجَد دارد؛ شکل درست ّز ٗک را ثٌَٗس٘ذ:

0/5

«عٛءٞبضٕٔ -ٝغطٛر  ٚپٛؽ٥ذٔ -ٜأٚا  ٚپٙبٍٞب -ٜفب٤ك  ٚثزٌذ٤ذ -ٜارؼٙذ  ٚلٟزآِٛد»
5

ًَع حذف را در ّز ٗک اس هَارد سٗز هشخص کٌ٘ذ.
عذر ث ٝدرٌب ٜخذا ٢آٚرد
اِف) ثٙذٕٞ ٜبٖ ث ٝو ٝستمص٥ز خ٤ٛؼ
ة) در ٞز ٘فغ ٣د٘ٚعٕت ٔٛجٛد اعت  ٚثز ٞز ٘عٕت ٣ؽىزٚ ٢اجت

6

0/25
0/25

ثب تَجِ ثِ ث٘ت ّبٕ سٗز ،درستٖ ٗب ًبدرستٖ ّز ٗک اس هَارد دادُ شذُ را تع٘٘ي کٌ٘ذ.
اس ٌزدػ لزٖ ٞب پظ افىٙذ
تٔ ٛؾت درؽت رٚسٌبر٢
داد دَ ٔـــزدْ خزدٔٙذ
س ٗ٤ث ٣خزداٖ عفّ ٝثغتبٖ
٘بد عت
اِف) در ٌز ٜٚاعٕٔ«٣ؾت درؽت رٚسٌبر»ٚ ،اص«٠رٚسٌبر»ٞ ،غت ٝاعت .درعت
٘بدرعت
ة) تزو٥ت «ث ٣خزداٖ عفّٚ ،»ٝصف ٚ ٣تزو٥ت«داد دَ» اضبف ٣اعت .درعت
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0/25
0/25

7

در ّز ٗک اس گزٍُّبٕ اسوٖ سٗزًَ،ع «ٍاثستٔ ٍاثستِ» را هشخص کٌ٘ذ(.ثب رسن ًوَدار)
اِف) ؽزا٤ط تمز٤جبً پب٤ذار

8

ة)لذرت ا٤ٛ٘ ٗ٤غٙذٜ
عزد ٚع ٚ ٝ٥خٕٛػ  ٚآ٘ٚذ»
0/5

ثب تَجِ ثِ ث٘ت سٗز ،ثِ پزسش ّب پبسخ دّ٘ذ.
ٌفت٘«:شد٤ه اعت ٚاِ ٣را عزا ،٢آٖ جب ؽ»ٓ٤ٛ
اِف) ٘ٛع «را» چ٥غت؟
ة) ثب تٛجّ ٝثٔ ٝعٙب ،وذاْ فعُ اعٙبد ٢اعت؟

10

0/5

ث٘ت سٗز ثِ شَُ٘ ثالغٖ سزٍدُ شذُ است؛ آى را ثِ ٗک جولٔ عبدٕ ثزگزداً٘ذ.
«چٌ ٖٛؾت سٔ ٗ٥سجٛر ٌزدٖٚ

9

1

ٌفتٚ« :اِ ٣اس وجب در خب٘ ٝخّٕبر ٘٥غت؟»

1

ًقش دستَرٕ ٍاصُ ّبٕ هشخص شذُ را ثٌَٗس٘ذ.
اِف) عؾك حم٥م ،٣دَ  ٚجبٖ راپبن ٌٔ ٣زدا٘ذ.
ثٟٙفت ٝث ٝاثز ،چٟز ٜدَ ثٙذ
ة) تب چؾٓ ثؾز ٘جٙ٥ذت ر٢ٚ
ِ٥ه چؾٓ ٌٛ ٚػ را آٖ ٘ٛر ٘٥غت
ج) عزّ ٔٗ اس ٘بِ ٗٔ ١دٚر ٘٥غت
د) ٘بٔ ٝرا ٔعّّٓ والط ع ،ّْٛثزاٛ٘ ٓ٤ؽت ٝثٛد؛ ث٤ ٝبد ٌذؽتٞٝب  ٚخبطزات پبر٤ش.
ب) قلمرو ادتی(  5نمره) (حفظ شعر و آرایه های ادتی)

11

هصزاع دٗگز ّز ٗک اس ث٘ت ّبٕ سٗز را ثٌَٗس٘ذ.
اِف) ٤ه دْ ؼز٤ك ثحز خذا ؽٌٕ ٛبٖ ٔجز
ة) ...............................................................
ج) أٟ ٢زثبٖ تز اس ثزي در ثٛعٞ ٝب ٢ثبراٖ

12

0/5
0/5
0/5

.............................................................
تب و٥ٕ٥ب ٢عؾك ث٥بث ٚ ٣سر ؽ٢ٛ
...........................................................

ّز ٗک اس اث٘بت گزٍُ «الف» ثب کذام آراٗٔ گزٍُ«ة» ارتجبط دارد؟ (در گزٍُ «ة» ٗک هَرد اضبفِ 0/75
است)
(ة)

(اِف)
اِف)اس ؽبّٔ ١ل ٢ٛؽٕب تؾخ٥ص ث ٢ٛحّٕ ٝؼز٤ت ٘٥غت

13

ة)عؾك ثز ٤ه فزػ ثٙؾب٘ذ ٌذا  ٚؽب ٜرا

ع٤ ُ٥ىغبٖ ٔ ٣وٙذ پغت  ٚثّٙذ را

ج)تب چؾٓ ثؾز ٘جٙ٥ذت ر٢ٚ

ثٟٙفت ٝث ٝاثز چٟز دَ ثٙذ

ث٘ت سٗز را اس ًظز کبرثزد«جٌبس تبمّ(ّوسبى)» ثزرسٖ کٌ٘ذ.
«٘ ،٣حز٤ف ٞز و ٝاس ٤بر ٢ثز٤ذ

14

اعّٛة ٔعبدِٝ
تّٕ٥ح
حغٗ تعُّ٥
حظ آٔ٥ش٢

0/5

پزدٜٞب٤ؼ پزدٜٞبٔ ٢ب در٤ذ»

هفَْم ًوبدٗي ٍاصُ ّبٕ هشخص شذُ را ثٌَٗس٘ذ.
اِف) ثؾ ٛٙا ٣٘ ٗ٤چ ٖٛؽىب٤ت ٔ ٣وٙذ
ة) ا ٢د٤ــ ٛعپـــ٥ذ پـــب ٢در ثـــٙذ

اس جذاٞ ٣٤ب حىب٤ت ٔ ٣وٙذ
اٌ ٢ـــٙجذ ٌ٥ت ،٣ا ٢دٔب٘ٚذ
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0/25
0/25

15

هفَْم ّز ٗک اس کٌبِٗ ّبٕ هشخص شذُ را ثٌَٗس٘ذ.
اِف) ٞزو ٝث ٣رٚس ٢اعت،رٚسػ د٤زؽذ
ة) ٌفتٔ ،غت ،٣ساٖ عجت افتبٖ  ٚخ٥شاٖ ٔ ٣ر٢ٚ

16

ٌفت :جزْ را ٜرفتٗ ٘٥غت ،رٕٛٞ ٜار ٘٥غت

ثب تَجِ ثِ هتي سٗز ،ثِ سَاالت دادُ شذُ ،پبسخ دّ٘ذ.
«فزّاػ ثبد صجب را ٌفت ٝتب فزػ سٔزّد ٗ٤ثٍغتزد  ٚدا ١٤اثز ثٟبر ٢را فزٔٛد ٜتب ثٙبتِ ٘جبت در ٟٔذ سٔ ٗ٥ثپزٚرد».
اِف) ٚاصٌبٖ «عجع» را ٔؾخص و٥ٙذ.
ة) تزو٥ت«فزػ سٔزّد »ٗ٤ث٥بٍ٘ز وذاْ آرا ١٤ادث ٣اعت؟

17

0/25
0/25

0/25
0/25

در تشجِ٘ هشخّص شذٓ عجبرت سٗز«،هشجِّ»«،هشجِّ ثِ» ٍ «ٍجِ شجِ» کذام اًذ؟(ً0/57وزُ)
«آعٕبٖ و٤ٛز ،ا٘ ٗ٤خّغتبٖ خبٔٛػ  ٚپزٟٔتبة وٞ ٝزٌبٔ ٜؾت خ ٚ ٗ٥٘ٛث ٣تبة لّجٓ را در س٤ز ثبراٖٞب٢
ؼ٥ج ٣عىٛتؼ ٔ٥ٌ٣زْ٘ ،بِٞٝب ٢آٖ رٚح دردٔٙذ را ٔ٣ؽ».ْٛٙ

0/75

ج) قلمروفکری(8نمره) درک مطلة ،معنی و مفهوم
* هعٌٖ ٍ هفَْم ّز ٗک اس هَارد سٗز را ثِ ًثز رٍاى ثٌَٗس٘ذ.
18

در عؾك لذْ ٟ٘بدٖ وغ ٣را ٔغّّٓ ؽٛد و ٝثب خٛد ٘جبؽذ.

0/5

19

٤ه رٚس د٘٥ب ٣٤ث ٝر ْٚچؾٓ داؽت  ٚاس آٖ چؾٓ ٔ ٣سد.

0/5

20

ثٍزا ٢چ ٛاصدٞبٌ ٢زسٜ

0/5

21

 ٚصجحٍٙٞ ،بْ«چز٤ػ آفتبة» وٙبر« لٙبت حغ »٣ٙدر ؽٟز ع٥زجبٖ اتزاق وزد.ٓ٤

0/5

22

ٔحزْ اٛٞ ٗ٤ػ جش ثٛٞ ٣ػ ٘٥غت.

0/5

23

در دفتز سٔب٘ ٝفتذ ٘بٔؼ اس لّٓ

24

ٌفت :وبر ؽزع ،وبر در ٚ ٓٞدٙ٤بر ٘٥غت.

25

در عبِٓ پ٥ز ٞزوجب ثُز٘ب ٣٤اعت

26

هفَْم کلّٖ هصزاع دٍم ث٘ت سٗز ثب کذام گشٌِٗ هٌبسجت دارد؟
«٥ٞچ ٘مبؽت ٕ٘ ٣ثٙ٥ذ و٘ ٝمؾ ٣ثز وٙذ
اِف) ٔب عَجَذ٘بنَ حَكّ عِجبدَتِهَ.

27

ٞز ّّٔت ٣ؤ ٝزدْ صبحت لّٓ ٘ذاؽت

0/75
0/5

عبؽك ثبدا و ٝعؾك خٛػ عٛدا ٣٤اعت

0/5
0/5

ٚآٖ و ٝد٤ذ اس ح٥زتؼ وّه اس ثٙبٖ افىٙذ ٜا»٢
ة) ٔب عَزفٙبنَ حَكّ َٔعزِفتِهَ

عجبرت«کلوبت را کٌبر سً٘ذ ٍ در سٗز آى ،رٍحٖ را کِ در اٗي تلّقٖ ٍ تعج٘ز پٌْبى است ،توبشب کٌ٘ذ».

0/5

ثزچِ هفَْهٖ تأک٘ذ دارد؟
28

هفَْم کلٖ ث٘ت سٗز را ثٌَٗس٘ذ.
«خب٘ ٝا ٢وب ٚؽٛد اسدعت اجب٘ت آثبد

29

ساؽه ٤ٚزاٖ وُٙؼ آٖ خب٘ ٝو ٝث٥ت اِحشٖ اعت».

0/5

هفَْم هشتزک دٍ ث٘ت سٗز را ثٌَٗس٘ذ.
*راعت ٣خبتٓ ف٥زٚس ٠ثٛاعحبل٣
*وبٚٚط و٥ب٘ ٣و ٝو ٣اػ ٘بْ ٟ٘بد٘ذ

0/5

خٛػ درخؾ٥ذ  ٣ِٚدِٚت ٔغتعجُ ثٛد
و ٣ثٛد؟ وجب ثٛد؟ و ٣اػ ٘بْ ٟ٘بد٘ذ؟

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

30

ثب تَجِ ثِ ث٘ت سٗز ،هٌظَر شبعز اس «هبدرسزسپ٘ذ» ٍ«فزسًذ س٘بُثخت» چ٘ست؟
«أ ٢بدر عزعپ٥ذ ثؾٛٙ

31

ا ٗ٤پٙذ ع٥ب ٜثخت فزس٘ذ»

هفَْم کذام ث٘ت ث٘بًگز اٗي هَضَع است«:ظبّز اًسبى ث٘بًگز احَال درًٍٖ اٍست»؟

اِف) عزّٔٗ اس ٘بِ ٗٔ ١دٚر ٘٥غت
ة) ٞز وغ ٣وب ٚدٚر ٔب٘ذ اس اصُ خ٤ٛؼ
32

0/5

ِ٥ه چؾٓ ٌٛ ٚػ را آٖ ٘ٛر ٘٥غت
ثبسج٤ٛذ رٚسٌبر ٚصُ خ٤ٛؼ

*هفَْم آِٗ شزٗفِ«تُعِشُّ هٓيْ تَشبء ٍ تُذِّلُ هٓيْ تَشبء» در کذام ث٘ت دٗذُ هٖشَد؟
اِف)چ ٝؼٓ دٛ٤ار أّت را و ٝدارد چ ٖٛت ٛپؾت٥جبٖ
ة) ٓٞؼ٥ـــج ٣ت ٛثـــذا٘ ٕٝٞ ،٣ع٥ج ٣ت ٛثپٛؽ٣

33

0/5

چ ٝثبن اس ٔٛج ثحز آٖ را و ٝثبؽذ ٘ٛح وؾت٥جبٖ
ٞـــــٕ ٝث٥ؾ ٣ت ٛثىب ٕٝٞ ،٣ٞوّٕــ ٣ت ٛفشا٣٤

کذام ث٘ت ثب عجبرت« ح٘بت اس عشق هٖ شٌبس ٍ هٓوبت ثٖ عشق هٖ ٗبة» تٌبست هفَْهٖ دارد؟
اِف)درد ٞز وظ را ثج ٣ٙ٥در حم٥مت چبر ٜدارد
ة)ث ٣عؾك س٤غتٗ را جش ٘٥غت ،٣چ٘ ٝبْ اعت

ٔٗ سعؾمت ثب  ٕٝٞدرد ٢و ٝدارْ ٘بٌش٤زْ
٤ـــع ٣ٙاٌــــز ٘جبؽ ،٣وبر دِٓ تٕبْ اعت

ثٟزٚس٥٘ ٚ ٢ه فزجبٔ ٣ثٟز ٠ؽٕب ثبد

ٔذرّط :عّ٥ذ ٔٛع٢ٛ
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هسته قید صفت صفت بیانی

این

نویسنده ()1/7

صفت مضاف الیه مضاف الیه

 )8چون زمین از جور گردون ،سرد و سیه و خموش و آوند گشت )1/7( ...
 )1الف) فکّ اضافه ()1/57

ب) است ()1/57

 )01الف) مسند ()1/57

ب) مضاف الیه ()1/57
د) معطوف ()1/57

ج) نهاد ()1/57

ب) قلمرو ادبی ( 5نمره)
 )00الف) کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی ()1/7
ب) دست از مس وجود چو مردان ره بشوی ()1/7
ج) بیداری ستاره ،در چشم جویباران ()1/7
0
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد
نام و نام خانوادگی :
پایه  :دوازدهم
رشته  :ریاضی و تجربی

نام دبیر  :آقای سید موسوی
تاریخ امتحان0311 /01 / 01 :
زمان پاسخگویی  57 :دقیقه

امتحانات نوبت اول
نام درس  :فارسی 3

 )05الف) حس آمیزی ()1/57

ج) حسن تعلیل ()1/57

ب) اسلوب معادله ()1/57

 )03پرده اوّل  نغمه موسیقی ( / )1/57پرده دوّم  حجاب (اسرار) درونی ()1/57
 )04الف) نماد موالنا (انسان آگاه) ( / )1/57ب) نماد آزادیخواهان خاموش جامعه ()1/57
 )07الف) کنایه از تباه شدن عمر و زندگی ( / )1/57ب) کنایه از نابسامانی جامعه ()1/57
 )06الف) بگسترد و بپرورد ()1/57

/ب) استعاره ()1/57

 )05مشبّه  قلبم ( / )1/57مشبّه به  مشت ( / )1/57وجه شبه  خونین و بی تاب ()1/57

ج) قلمرو فکری ( 8نمره)
* برای فهم معنی ومفهوم شعر ونثر از سوال  08تا  57مراجعه کنید به جزوه معانی شعر ونثر فارسی ()3
« )56ب» ()1/7
 )55ضرورت توجّه به باطن و حقیقت امور (نفی ظاهر بینی)()1/7
 )58بیگانه ستیزی ()1/7
 )51ناپایداری جاه و قدرت دنیوی ()1/7
 )31مادر سر سپید :دماوند ( /)1/57فرزند سیاه بخت :خود شاعر(بهار) ()1/57
« )30الف» ()1/7
« )35ب» ()1/7
« )33ب» ()1/7

ّ
سید موسوی
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