
:  ساعت شروع امتحان ۳فارسی  :نام درس

تاریخ آزمون:  10  / 10 / 99
دوازدهم پایه:

دقیقه 57مدت زمان :      رشته تحصیلی:

صفحه ۳ تعداد صفحات: 

 تعداد سئواالت:  سئوال

نوبت امتحان: نوبت اول (

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

امضاء   نمره با حروف:                                    :نمره با عدد        آقای سید موسوی :نام و نام خانوادگی دبیر

بارم سئواالت ردیف

نمره( ۴* معنی و مفهوم شعر و نثر )

57/0

ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید.

یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرود برده بود. 1

57/0 با جان بودن به عشق در سامان نیست. 2 

7/0 عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. 3 

1 روزی است، روزش دیر شدهر که جز ماهی ز آبش سیر شد      هر که بی 4 

1 خبرانند          کان را که خبر شد، خبری باز نیـامدای مدعیان در طلبش بی 7 

نمره( 7* قلمرو زبانی )

27/0

معنای واژگان مشخص شده را بنویسید.    الف( با توجه به اشعار زیر،

بسته پیمان  سپهر شیربا  6

27/0 نبرُد منکَری روزی به خطای وظیفه 5 

27/0 اورندبنشین به یکی کبود  8 

27/0 هر که از یاری برید حریفنی  9 

27/0 از زیرکی جهان بهتر ارزد عشق سودای 10 

27/0 زدیم« سر پَری»ها در این شهر یک بیرجندیبه قول  11 

27/0

های امالیی را تصحیح کنید.  ب( در ابیات و عبارات زیر غلط

ی جمالش به تحیّر منصوبواصفان حیله 12

27/0 ی فضلی، تو سزاوار سناییتو نماینده 13 

27/0 نیامد بیش پرسیدن ثوابش 14 

27/0 باقی است.های آن هنوز تاق ضربی دروازه 17 

27/0 16 پادشاهی به درویشی گفت: که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلّی و غرب باشد، یاد کن.

27/0 ها را در مقابل دشمن کار بگزارید، خداوند کریم است.شما همین مین 15 

ان جمهورى اسالمى ایر
ورش وزرات آموزش و پر

ان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهر
دبیرستان غیردولتى ُموحد
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 نام دبیر: آقای سید موسوی                                       دوازدهم  ۳آزمون ترم اول فارسی              نام و نام خانوادگی:                                        

 ردیف سئواالتادامه  بارم

 

 

7/0 

 های زبانی و دستوری:( دانشپ

 بررسی کنید.   را در ابیات زیر،« شد»کاربرد معنایی 

 دــد و آواز نیـامـه را جـان شـان سوختـک   اموز       یــب ه ـپـروان ز  شق ـع  حرـس مـرغ    ای

 

 

18 

 19 ان ـی، من از جـگویو میـاز دل ت  گفت:ــب       سان؟     دینـب  قـاشـع دی ـش دل   از  :بگفت 7/0

57/0 

 های مشخص شده را بنویسید.نقش دستوری واژه* 

 کنم.می رهاهای شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم پروانههای اسیرم را همچون نگاه
 

 

20 

 21 ستـی خمّار نیدر خانهاز کجا  والی گفت:      آنجا شویم       را سرای، یـوالزدیک است ـگفت: ن 7/0

 

7/0 

 های زیر وابستة وابسته و نوع آن را مشخص کنید.  * در هریک از گروه

 22 صدای شیپور سربازان بیگانه

 23 خاطرة این روزها 27/0

 

7/0 

 را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید.  « ضمایر پیوسته»نقش * 

 24 بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

 27 هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود ... 27/0

 26 نشان محض، نشان از که جویمتای بی 27/0

 نمره( 3* قلمرو ادبی )

 آورندگان آثار زیر را بنویسید. پدیده 7/0

 الف( مثل درخت در شب باران                      

 ب( بخارای من، ایل من

25 

 را مشخص کنید. « تلمیح –نما متناقض –استعاره  –جناس همسان  –اسلوب معادله »های در ابیات زیر آرایه 27/1

 ستــیـوش نـز گـری جـان را مشتـر زبم     ـست       نی هوشیــز بـوش جـن هـالف( محرم ای

 جای چشم ابرو نگیرد، گرچه او باالتر است     نیست      ب( دود اگر باال نشیند، کسر شأن شعله

 شــویـخ ل ــوص  ارــروزگ د ـجوی  ازـب         ـش  ویـل خـاند از اصـاو دور مـرکسی کـپ( ه

 دــدری  اــم  ایــهردهــپ  شــایـهردهـپ        د  ـریـب  اریــی از   هـک رـه  فــحری ی ـت( ن

 ادــی فتـدر مـت کانـق اسـعش وشش ـج    ـاد      فت  یـن  درـانـک  تـاس ق ـعش  شـث( آت

28 

 را مشخص کنید. « کنایه –مجاز  –تشبیه »های در بیت زیر آرایه 57/0

 ویـر شـحر به یک موی تـز آب هفت بـک       ر     ـمب انـ، گموـدا شـحر خـب قـدم غری  کـی

29 

 در بیت زیر دو آرایة شاخص را پیدا کنید.  7/0

 دـــردنــک   ادــضم  آن   ر ــب افور ـــک     ـد     نـشیــن    روــف   ورم      و     درد   ا ـــت

30 
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 نام دبیر: آقای سید موسوی                                       دوازدهم  ۳آزمون ترم اول فارسی              نام و نام خانوادگی:                                        

 ردیف ادامه سواالت بارم

 نمره( ۴* قلمرو فکری )

 مقصود از عبارات مشخص شده، چیست؟ 1

 .زدچشم میو از آن  چشم داشتالف( یک روز دنیایی به روم 

 مرغـانکـه بـر آن  دریای سبز معلّقـیمن خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و گرم تماشای این ب( آن شب نیز 

 زنند، بودم.خاموش، تک تک از غیب سر می ماس پَرال

31 

 مفهوم کلی ابیات زیر را بنویسید.  3

 دـام نهادنـاش نیـش و نــهی از خویـد تــا شـت      کی چوب     ـسر و تن دید ی رـا بـغ جفـالف( صد تی

 تــمام اســم تـار دلـاشی، کــنب رـــعنی اگــی            است؟ امـزیستن را جز نیستی چه ن عشقیـب( ب

 گفت: پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست    ـم        رون کنـبی اتامهـت جـرامـهر غـپ( گفت: از ب

 ستــیـور نــان، دستــد جــس را دیـک کــلی          ست ـنی ورـن مستـان ز تــان و جـــج ن زـت( ت

 کُنش آن خانه که بیت الحَزَن استز اشک ویران       ــاد    انب آبـت اجـود از دسـاو شــای کهــانـث( خ

    ی    ـایـم نیـو در وهـن که تـو گفتـه تـوان شبــنت        جی   ـو در فهم نگنـو گفتن که تـوان وصف تـج( نت

32 

 نمره( 2*حفظ شعر )

 

7/0 

 ابیات زیر را کامل کنید.  

 .........................................................لبخند گاه گاهت،      ....     .......................................................آیینة نگاهت، ........

 

33 

 34 .........................................................................................          افظ  ــت حـال اســـای وصــرت هــــور در سـگ 7/0

 37 ....................................................، بکوش هان ای پسر     ......... پیش ادیب عشق      .................................................. 7/0

 ارانـــادگـه یـونـن گـــدگی را زیـــوار زنــدی      ...........     ................................................................................. 7/0

 

 

 

 

 

36 

 نمره 20بارم کل: 

 
 ایماندر سایه سار امن 

 پایدار باشید و جاودان
 سیّد موسوی
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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 :

 دوازدهمپایه : 

 ریاضی و تجربیرشته : 

 امتحانات نوبت اول

 3فارسی نام درس : 

  سید موسوینام دبیر : آقای 

  0311/  01/  01تاریخ امتحان : 

 دقیقه 57زمان پاسخگویی :  

 

0 

 

 

  3( فارسی 99پاسخنامه آزمون دیماه )

 
 نمره(  4) به جزوه معنی و مفهوم شعر ونثر نگاه کنید. 7تا  0* برای درک معنی و مفهوم شعر و نثر از سواالت 

 

 نمره(  7زبانی: ) و* قلمر
  (57/1)( خورشید 6

  (57/1)( زشت و ناپسند 5

 ( 57/1)( تخت، سریر 8

 ( 57/1)( همدم، مونس 1

 ( 57/1)( دیوانگی 01

 ( 57/1)( توقف کوتاه 00

 ( 57/1)( منسوب 05

 ( 57/1)( ثنایی 03

 ( 57/1)( صوابش 04

  (57/1)( طاق 07

 ( 57/1) ( قرب06

 ( 57/1)( بگذارید 05

 ( 7/1)به معنی رفتن )غیر اسنادی(  ( شد 08

 ( 7/1)به معنی شدن )اسنادی(  ( شد 01

 ( 57/1)مسند  / رها    (57/1)متمّم  / پروانه ها    (57/1)مفعول  ( نگاه 51

  (57/1) نهاد / والی )مصراع دوّم(    (57/1)مضاف الیه  ( والی )مصراع اوّل( 50

 ( 7/1) بیگانه             سربازان           شیپور    صدای( 55
 هسته   مضاف الیه   مضاف الیه مضاف الیه    صفت مضاف الیه        

 ( 57/1) روزها              این       خاطره (53
 مضاف الیه    هسته   صفت مضاف الیه         
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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 :

 دوازدهمپایه : 

 ریاضی و تجربیرشته : 

 امتحانات نوبت اول

 3فارسی نام درس : 

  سید موسوینام دبیر : آقای 

  0311/  01/  01تاریخ امتحان : 

 دقیقه 57زمان پاسخگویی :  

 

5 

 

 

 ( 7/1)از دست برفت.  م........................... که دامن م( بوی گل54

  مفعول                       مضاف الیه            
 ( 57/1)نقش تو از لوح دل و جان نرود ....  م( هرگز57

 مضاف الیه            

 ( 57/1) ت( ای بی نشان محض، نشان از که جویم56
 مضاف الیه                                                           

 

 * قلمرو ادبی: 
 ( 57/1)ب( محمّد بهمن بیگی   (57/1)( الف( شفیعی کدکنی 55

 ( 57/1)پ( تلمیح   ( 57/1)ب( اسلوب معادله   (57/1)( الف( متناقض نما 58

  (57/1)ث( استعاره   (57/1)ت( جناس همسان       

 ( 57/1)هفت بحر  / مجاز    (57/1)بحر خدا  ( تشبیه 51

 ( 57/1) غرق شدن یا تر شدندر بحر خدا  کنایه       

 ( 7/1)مورد کافی است(  5( حسن تعلیل/ استعاره/ مراعات نظیر )ذکر 31

 (57/1)/ چشم می زد: ترسیدن، حساب بردن ( 57/1)( الف( چشم داشت: امید داشتن 30

 ( 57/1)/ مرغان الماس پر: ستارگان  (57/1)ب( دریای سبز معلّق: آسمان       

  (7/1)ب( زندگی واقعی در عشق ورزی است      ( 7/1) رنج و سختی موجب کمال است( الف( تحمّل 35

 ( 7/1)ت( یکی بودن ظاهر و باطن نی/ محدودیت درک بشری             ( 7/1)پ( حاکمیت فقر بر جامعه       

 ( 7/1) ج( عجز و ناتوانی انسان از ادراک خداوند          ( 7/1)ث( بیگانه ستیزی       

 ( 57/1) ( / صبح ستاره باران57/1) ل( پیوند صبح و ساح33

  (7/1)( بایدکه خاک درگه اهل هنر شوی 34

 (57/1)/ که روزی پدر شوی  (57/1)( در مکتب حقایق 37

  (7/1) ( پیش از من و تو بسیار بودند ونقش بستند36

                                                                                                    سّید موسوی
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