ساعت شروع امتحان:

نام درس :فارسی ۳
پایه :دوازدهم

ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮ ان
وزرات آﻣﻮزش و ﭘﺮ ورش
اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ ان

رشته تحصیلی:
نوبت امتحان :نوبت اول )

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ُﻣﻮﺣﺪ

نام و نام خانوادگی:

تاریخ آزمون10 :

99 / 10 /

مدت زمان  57 :دقیقه
تعداد صفحات ۳ :صفحه
تعداد سئواالت :سئوال

نام پدر:

نام و نام خانوادگی دبیر :آقای سید موسوی

نمره با عدد:

ردیف

نمره با حروف:
سئواالت

امضاء
بارم

* معنی و مفهوم شعر و نثر ( ۴نمره)

ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید.
1

یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرود برده بود.

0/57

2

با جان بودن به عشق در سامان نیست.

0/57

3

عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید.

0/7

4

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

هر که بیروزی است ،روزش دیر شد

1

7

ای مدعیان در طلبش بیخبرانند

کان را که خبر شد ،خبری باز نیـامد

1

* قلمرو زبانی ( 7نمره)

الف) با توجه به اشعار زیر ،معنای واژگان مشخص شده را بنویسید.
6

با شیر سپهر بسته پیمان

0/27

5

وظیفهی روزی به خطای منکَر نبرُد

0/27

8

بنشین به یکی کبود اورند

0/27

9

نی حریف هر که از یاری برید

0/27

10

سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد

0/27

11

به قول بیرجندیها در این شهر یک «سر پَری» زدیم

0/27

ب) در ابیات و عبارات زیر غلطهای امالیی را تصحیح کنید.
12

واصفان حیلهی جمالش به تحیّر منصوب

0/27

13

تو نمایندهی فضلی ،تو سزاوار سنایی

0/27

14

نیامد بیش پرسیدن ثوابش

0/27

17

هنوز تاق ضربی دروازههای آن باقی است.

0/27

16

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

0/27

15

شما همین مینها را در مقابل دشمن کار بگزارید ،خداوند کریم است.

0/27
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آزمون ترم اول فارسی  ۳دوازدهم

نام و نام خانوادگی:
ردیف

نام دبیر :آقای سید موسوی

ادامه سئواالت

بارم

پ) دانشهای زبانی و دستوری:
کاربرد معنایی «شد» را در ابیات زیر ،بررسی کنید.
18

ای مـرغ سـحر عـشق ز پـروانـه بـیـاموز

کـان سوختـه را جـان شـد و آواز نیـامــد

0/7

19

بگفت :از دل شـدی عـاشـق بـدین سان؟

بــگفت :از دل تـو میگویـی ،من از جـان

0/7

* نقش دستوری واژههای مشخص شده را بنویسید.
20
21

نگاههای اسیرم را همچون پروانههای شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها میکنم.
گفت :نـزدیک است والـی را سرای ،آنجا شویم

گفت :والی از کجا در خانهی خمّار نیـست

0/57
0/7

* در هریک از گروههای زیر وابستة وابسته و نوع آن را مشخص کنید.
22

صدای شیپور سربازان بیگانه

0/7

23

خاطرة این روزها

0/27

* نقش «ضمایر پیوسته» را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید.
24

بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

0/7

27

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود ...

0/27

26

ای بینشان محض ،نشان از که جویمت

0/27

* قلمرو ادبی ( 3نمره)
25

پدیدهآورندگان آثار زیر را بنویسید.

0/7

الف) مثل درخت در شب باران
ب) بخارای من ،ایل من
28

29

در ابیات زیر آرایههای «اسلوب معادله – جناس همسان – استعاره – متناقضنما – تلمیح» را مشخص کنید.
الف) محرم ایـن هـوش جـز بــیهوش نیـست

مر زبـان را مشتـری جـز گـوش نـیــست

ب) دود اگر باال نشیند ،کسر شأن شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد ،گرچه او باالتر است

پ) هـرکسی کـاو دور مـاند از اصـل خـویـش

بـاز جویـد روزگــار وصــل خـویــش

ت) نـی حریــف هـر کـه از یــاری بـریـد

پـردههـایــش پــردههــای مــا دریــد

ث) آتـش عشـق اسـت کـانـدر نـی فتـاد

جـوشش عشـق اسـت کانـدر مـی فتــاد

در بیت زیر آرایههای «تشبیه – مجاز – کنایه» را مشخص کنید.
یـک دم غریـق بـحر خـدا شـو ،گمـان مبـر

30

تـــا درد

و

ورم فــرو

0/57

کـز آب هفت بـحر به یک موی تـر شـوی

در بیت زیر دو آرایة شاخص را پیدا کنید.
نــشیـنـد

1/27

0/7

کـــافور بــر آن ضمــاد کــردنـــد
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نام و نام خانوادگی:

آزمون ترم اول فارسی  ۳دوازدهم

ردیف

نام دبیر :آقای سید موسوی
بارم

ادامه سواالت

* قلمرو فکری ( ۴نمره)
31

مقصود از عبارات مشخص شده ،چیست؟

1

الف) یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم میزد.
ب) آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و گرم تماشای این دریای سبز معلّقـی کـه بـر آن مرغـان
الماس پَر خاموش ،تک تک از غیب سر میزنند ،بودم.
32

مفهوم کلی ابیات زیر را بنویسید.

3

الف) صد تیـغ جفـا بـر سر و تن دید یـکی چوب

تـا شــد تـهی از خویــش و نـیاش نـام نهادنـد

ب) بـیعشق زیستن را جز نیستی چه نـام است؟

یــعنی اگـــر نبــاشی ،کـار دلـم تــمام اســت

پ) گفت :از بـهر غـرامـت جـامهات بیـرون کنـم

گفت :پوسیده است ،جز نقشی ز پود و تار نیست

ت) تـن ز جـــان و جــان ز تـن مستـور نیـست

لیــک کـس را دیــد جــان ،دستــور نـیــست

ث) خـانــهای کــاو شـود از دسـت اجـانب آبــاد

ز اشک ویرانکُنش آن خانه که بیت الحَزَن است

ج) نتـوان وصف تـو گفتن که تـو در فهم نگنـجی

نتــوان شبـه تـو گفتـن که تـو در وهـم نیـایـی

*حفظ شعر ( 2نمره)

ابیات زیر را کامل کنید.
33

آیینة نگاهت................................................................... ،

لبخند گاه گاهت......................................................... ،

0/7

34

گـر در ســرت هــــوای وصـــال اسـت حــافظ

.........................................................................................

0/7

37

 ...........................................................پیش ادیب عشق

هان ای پسر ،بکوش ....................................................

0/7

36

............................................................................................

دیــوار زنـــدگی را زیـــن گـونـه یـادگـــاران

0/7

بارم کل 20 :نمره

در سایه سار امن ایمان
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 :
پایه  :دوازدهم
رشته  :ریاضی و تجربی

امتحانات نوبت اول
نام درس  :فارسی 3

نام دبیر  :آقای سید موسوی
تاریخ امتحان 0311 / 01 / 01 :
زمان پاسخگویی  57 :دقیقه

پاسخنامه آزمون دیماه ( )99فارسی 3
* برای درک معنی و مفهوم شعر و نثر از سواالت  0تا  7به جزوه معنی و مفهوم شعر ونثر نگاه کنید 4( .نمره)

* قلمرو زبانی 7( :نمره)
 )6خورشید ()1/57
 )5زشت و ناپسند ()1/57
 )8تخت ،سریر ()1/57
 )1همدم ،مونس ()1/57
 )01دیوانگی ()1/57
 )00توقف کوتاه ()1/57
 )05منسوب ()1/57
 )03ثنایی ()1/57
 )04صوابش ()1/57
 )07طاق ()1/57
 )06قرب ()1/57
 )05بگذارید ()1/57

 )08شد  به معنی رفتن (غیر اسنادی) ()1/7
 )01شد  به معنی شدن (اسنادی) ()1/7

 /پروانه ها  متمّم ()1/57

 )51نگاه  مفعول ()1/57

 )50والی (مصراع اوّل)  مضاف الیه ()1/57
بیگانه ()1/7
سربازان
 )55صدای شیپور

 /رها  مسند ()1/57

 /والی (مصراع دوّم)  نهاد ()1/57

هسته مضاف الیه مضاف الیه مضاف الیه صفت مضاف الیه

 )53خاطره

روزها ()1/57

این

هسته صفت مضاف الیه

مضاف الیه

0

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

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

امتحانات نوبت اول
نام درس  :فارسی 3

نام دبیر  :آقای سید موسوی
تاریخ امتحان 0311 / 01 / 01 :
زمان پاسخگویی  57 :دقیقه

 )54بوی گلم  ...........................که دامنم از دست برفت)1/7( .
مضاف الیه
مفعول

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

 )56ای بی نشان محض ،نشان از که جویمت ()1/57
مضاف الیه

* قلمرو ادبی:
 )55الف) شفیعی کدکنی ()1/57
 )58الف) متناقض نما ()1/57
ت) جناس همسان ()1/57

 )51تشبیه  بحر خدا ()1/57

ب) محمّد بهمن بیگی ()1/57
ب) اسلوب معادله ()1/57
ث) استعاره ()1/57

پ) تلمیح ()1/57

 /مجاز  هفت بحر ()1/57

کنایه  در بحر خدا غرق شدن یا تر شدن ()1/57
 )31حسن تعلیل /استعاره /مراعات نظیر (ذکر  5مورد کافی است) ()1/7
 )30الف) چشم داشت :امید داشتن ( / )1/57چشم می زد :ترسیدن ،حساب بردن ()1/57
ب) دریای سبز معلّق :آسمان ( / )1/57مرغان الماس پر :ستارگان ()1/57
 )35الف) تحمّل رنج و سختی موجب کمال است ( )1/7ب) زندگی واقعی در عشق ورزی است ()1/7
ت) یکی بودن ظاهر و باطن نی /محدودیت درک بشری ()1/7
پ) حاکمیت فقر بر جامعه ()1/7
ج) عجز و ناتوانی انسان از ادراک خداوند ()1/7
ث) بیگانه ستیزی ()1/7
 )33پیوند صبح و ساحل ( / )1/57صبح ستاره باران ()1/57
 )34بایدکه خاک درگه اهل هنر شوی ()1/7
 )37در مکتب حقایق ( / )1/57که روزی پدر شوی ()1/57
 )36پیش از من و تو بسیار بودند ونقش بستند ()1/7
ّ
سید موسوی

5
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