
 

 

 

 

 

 نمره   02جمع بارم : 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

                                                                توجّه: پاسخ در همین برگه نوشته شود.                                             نمره(7قلمرو زبانی )

بارم
 

1 
 معنای واژگان مشخّص شده را بنویسید.

 است. فرض (ای عزیز! به خدا رسیدنب                              حیات است. ممدّرود، هر نفسي كه فرو مي الف(
5/2 

0 

 در كدام بیت آمده است؟« همتم بدرقة راه كن ای طایر قدس....» در مصراع« همت» معادل معنایي

طالب چشمه خورشید درخشان نشود            ذره را تا نبود همت عالي حافظ ف(ال  

ای خضر پي خجسته مدد كن به همتم      دریا و كوه در ره و من خسته و ضعیف ب(  

05/2 

3 
در كدام گزینه « همه رفتند و خسرو ماند و شاپور/ ندیم و حاجب و جاندار و دستور»در عبارت « ستورد»معنای 

 درست آمده است؟                

 اجازهب(                                                            وزیر        الف(         

05/2 

4 

 های امالیي را بیابید و شکل درست آنها را بنویسید.در گروه كلمات زیر غلط

دان شهر، بزم و اشیه، غربت زنغگزاری، مار موجب سپاسگناه فاهش، داروغه و محتسب، بیت الحزن، اثاث تزویر، »

 «تاوان، متاع و فرمانروا، ثنا و ستایشت، غرامت و ضیافت، صریر تخ

1 

5 

 را از نظر امالیي انتخاب كنید. ها شکل درست كلمه

 تا نرگس تو با ما گوید رموز مستي         چون توان بود   ............. گوشة سالمت در ( یك

 ب( مسطور                الف( مستور                                        

بود ..........سرخوش آمد یار و جامي بر كنار          ام عیبم مکندر شب قدر ار صبوحي كرده( دو   

 اقطب(                                                 اق       ت الف(       
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6 
 .آن را بنویسیدآوا و معنای آوا داشته باشد. همزیر یك واژه بیابید كه در زبان فارسي همدر بیت 

«سور نماندست ةزده را داعیماتم        حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده»  
5/2 

7 

 را بنویسید. هاآن قرینة و نوع حذف شده است هایيزیر چه فعلو جمله در بیت 

 چه نیکو گفت با جمشید دستور      كه با نادان نه شیون باد و نه سور الف(

 انت به جانت سوگندجگر آتش دل نهفته داری       سوزد  ب(

5/2 

8 
 كنید. های زیر تعییندر هریك از مصراعنقش ضمیر را 

    نیامد بیش پرسیدن صوابشب(                                         وجه خدا اگر شودت منظر نظرالف( 
5/2 

9 
 زیر را بنویسید. هایو مصراع عبارتنقش كلمات مشخّص شدة 

 نیست اكراههیچ جای در حق ما هرچه گوید، ب(                       گویمنشین سخن همي خامش لف(ا

 آید. افزوندیوانگي عشق بر همه عقل ها د(                                هیچ خام پخته حالدر نیابد ج( 

1 

 3از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هادوازدهم تمام رشته مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطین سرای دانشرانه دختی غیر دولتدبیرستان 

 0010 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3نام درس: فارسی 

 ........  نام دبیر:

 0000/ 00 /08 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

12 

 را از نظر كاربرد معنایي در دو بیت زیر بررسي كنید.« شد» فعل

از او حکم سالمت برخاست شق شدكان كه عا         عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاستالف(   

 مرغ روحش كاو همای آشیان قدس بود         شد سوی باغ بهشت از دام این دار محن ب( 

5/2 

11 
 ص كنید.یك تركیب وصفي مشخّدر بیت زیر یك تركیب اضافي و 

 كند پست و بلند راه راعشق بر یك فرش بنشاند گدا و شاه را         سیل یکسان مي
5/2 

10 

 یابید؟ نوع آنها را مشخّص كنید.در كدام یك از موارد زیر وابستة وابسته مي

 شریف باسواد مرداین ب(                                                محرم این هوش الف( 

 سیصد تومان پولد(                                                    فراش باد صبا     ج(

 آبزیبای  چشمة( و                                             زرنگ  نسبتاٌ  انسان (ـه

1 

                                                                                                              نمره( 5 قلمرو ادبی ) 

13 
 (و مفهوم كنایه زیر مشخّص كنید. )با ذكر اركان تشبیه عبارترا در  تشبیه و كنایه

 «عشق آتش است هرجا كه باشد جز او رخت دیگری ننهد.» 
1 

14 

 های مرتبط هر بیت را به آن وصل كنید. )یك آرایه اضافي است(                                             آرایه

 استعاره                                                                              محرم این هوش جز بي هوش نیست/ مر زبان را مشتری جز گوش نیستالف(  5/2

 ایهام تناسب                               

 اسلوب معادله                               بركن ز بن این بنا كه باید   / از ریشه بنای ظلم بركندب( 

15 

 .زیر دو آرایة ادبي مشخص كنید هایو بیتبرای هریك از عبارت  

 شکوفه بر سر نهادهالف( اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع كاله 

 بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك/ بگفت آنگه كه باشم خفته در خاكب( 

       تا درد و ورم فرو نشیند/ كافور بر آن ضماد كردند ج(

5/1 

16 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را از نظر  تاریخ ادبیات مشخّص كنید.

 درست           نادرست                                                    همداني است.القضات عین منثور اثر « تمهیدات »الف( كتاب 

 درست           نادرست                                    هجری شمسي سروده است.  1323ب( بهار قصیدة دماوندیّه را در سال 

 درست           نادرست                                                                نصراهلل منشي است.« كلیله و دمنه»مترجم كتاب ج( 

 درست           نادرست                   محمدرضا شفیعي كدكني است شعرمجموعه « مثل درخت در شب باران» د( كتاب

1 

17 
 شعر زیر را بنویسید. مصراع دوم

 اوفتد                ............................................................................... گر نور عشق حق به دل و جانت
5/2 

18 
 را كامل كنید. بیت زیر

 یادگارانگونه یوار زندگي را زین.................................           د...................................................
5/2 

                                                                                                              نمره(8قلمرو فکری ) 

  را به نثر روان بنویسید. 06تا  19معني و مفهوم عبارات و ابیات شماره  

19 
  وان آتش خود نهفته مپسند
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02 
 كنند.تا باغستان مشایعت مي آب را

 
05/2 

 3از  0صفحه 
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 5/2 .سودای عشق از زیركي جهان بهتر ارزد 01

 1 دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بگسترد. فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد. 00

 5/2 كالهي عار نیستدر سر عقل باید بي گفت آگه نیستي كز سر در افتادت كاله                گفت 03

 5/2 من به هر جمعیتّي ناالن شدم         جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم 04

 5/2 همه غیبي تو بداني  همه عیبي تو بپوشي 05

 5/2 های ما دریدهایش پردهپرده      ني حریف هركه از یاری برید   06

07 

با كدام عبارت قرابت معنایي دارد؟ مفهوم « منسوب كه: ما عرفناك حق معرفتك واصفان حلیة جمالش به تحیّر» بیت

 مشترك آنها را بیان كنید.

كه تصویرات زیباشان جمال شاخسار آمد     هاشانقلم بگرفته نقاشان كه جانم مست كف (الف  

                                                          ای وان كه دید از حیرتش كلك از بنان افکنده      بیند كه نقشي بركشدهیچ نقّاشت نمي ب(

5/2 

08 

 عبارت و بیت زیر را بیان كنید.مفهوم 

 كشد اوّل چراغ خانه راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را      دزد دانه مي الف(

 بركن ز بن این بنا كه باید      از ریشه بنای ظلم بركند ب(

5/2 

  مفاهیم مرتبط ابیات را به هم وصل كنید.)یك مفهوم اضافي است( 

09 

 اشتیاق پایان ناپذیر عاشق    

5/2 
 صد تیغ جفا بر سر و تن دید یك چوب           الف( 

 اش نام نهادندتا شد تهي از خویش و ني         
 عدم درك حال عاشق

 آبش سیر شد هركه جز ماهي زب( 

 روزی است روزش دیر شدهركه بي    
 ها برای رسیدن به كمال  لزوم تحمّل سختي

32 

 مفهوم كلّي هریك از ابیات زیر را بنویسید.

 جان فدای آزادی فرخي ز جان و دل مي كند در این محفل       دل نثار استقاللالف( 

 اوّل ره گذاشتم      حال برای چون تویي اگر كه الیقم بگو هر آنچه داشتممن كه ب( 

5/2 

31 
 را بنویسید. زیربیت مفهوم 

 «راستي خاتم فیروزة بواسحاقي       خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود» 
5/2 

30 
 كنید. بیانرا در شعر زیر  «پروانه»و « مرغ سحر»نمادین  مفهوم

 «پروانه بیاموز     كان سوخته را جان شد و آواز نیامدای مرغ سحر عشق ز »
5/2 

33 

 المثل را بیان نمایید.المثل است؟ مفهوم كلّي ضربعبارت زیر یادآور كدام ضرب

شوخي روزگار است كه مهد دموكراسي عالم، یعني آتن، از بیم عقرب جرّارة دموكراسي قرن بیستم، ناچار شده به »

 «ها پناه ببرد.مار غاشیة حکومت سرهنگ

5/2 

34 
 به كار رفته است.»....................« و »...................« به ترتیب در مفهوم « كافور»و « درد و ورم»زیر در بیت   

 «تا درد و ورم فرو نشیند     كافور بر آن ضماد كردند»
5/2 

 3از 3صفحه 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 52/0ب( الزم، ضروري، آنچه خداوند بر بندگانش واجب كرده.  52/0 مددكننده، ياري رساننده الف( 1

 52/0« ب»بیت  2

 52/0« الف»  3

            52/0 مطاع           متاع  52/0سرير    صرير               52/0اثاث             اساس     52/0  فاحش            فاهش 4

 52/0 دو( ب: طاق         52/0مستور يك( الف:  5

 52/0بوق     52/0صور:                     سور 6

7 
 52/0به قرينه لفظی       52/0 الف( باد

 52/0به قرينه معنوي  52/0 (ب( میخورم)ياد می كنم

8 
   52/0( منظر نظر تواست) الیهمضاف« ت»ضمیر

 52/0( براي اواست)  متمم« ش»ضمیر 

 52/0 د( مسند          52/0 ضاف الیهج( م            52/0 جاي هیچ اكراه وجود ندارد() ب( نهاد       52/0 قیدالف(  9

             52/0    «رفت»ب( فعل غیراسنادي: معادل             52/0    «گشت» معادل ( فعل اسنادي:الف 11

 52/0تركیب اضافی: پست و بلند راه        52/0  يك فرش تركیب وصفی:  11

12 
 52/0الیه صبا: مضاف الیه مضاف  ج(           ب( ندارد                                          52/0الیه : صفت مضافاينالف( 

                                 ندارد و(                   52/0: قید صفت ـ( نسبتاٌه                             52/0: ممیّز پولد( 

 52/0/ كنايه: )رخت نهادن(   52/0تشبیه )عشق آتش است(    13

 52/0ب( استعاره                    52/0اسلوب معادله الف(  14

15 
 )قدوم ربیع(  52/0/ تشخیص   52/0)اطفال شاخ، كاله شکوفه(  الف( تشبیه

 52/0مجاز: خاك)گور(    52/0جناس: خاك و پاك ب(

 52/0استعاره    52/0ج( حسن تعلیل 

  52/0د( درست      52/0ج( درست   52/0 (1001)درستناب(     52/0الف( درست 16

                 2/0الف( باهلل كز آفتاب هفت فلك خوبتر  شوي   17

 2/0پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند  18

19 
 توجّه: در بخش معنی و مفهوم، مفاهیم مشابه پذيرفته خواهد بود.

 52/0خشم خود را پنهان نکن. 

 52/0كنند. می )همراهی( آب را تا باغ بدرقه 21

 2/0 .هوشیاري عقل ترحیح داردديوانگی عشق بر  21

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد                     رانه دخت دولتیغیر  دبیرستان    

 0010-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 فارسي دوازدهمنام درس: 

 ..............نام دبیر: 

 01/0011 / 18 تاریخ امتحان:

 /عصرصبح 18:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 81مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



22 
تا گیاهان را در زمین 52/0به ابر بهاري فرمان داده  52/0تا گیاهان و چمن را دل زمین بروياند.  52/0به باد صبا  دستور داده  

 52/0پرورش دهد. 

23 
قل مست گفت: در سر انسان، بايد ع سرت افتاده است.محتسب گفت: به دلیل مستی و نداشتن تعادل الزم، متوجّه نیستی كه كاله از 

 2/0 ننگ و عار نیست. ةنشان باشد و نداشتن كاله،

24 
من نواي عشق به حق را براي همه سر دادم؛ چه افرادي كه حركت آنها به سوي حق، كُند است و چه رهروان واقعی راه حق، كه از 

 2/0 اندسیر به سوي حق شادمان

 2/0 پوشانیدانی و هر عیب و گناهی را میغیبی را می خدايا! تو هر 25

 52/0 كند.و راز او را فاش می 52/0 اي استديدهنشین هر انسان هجراننی هم 26

 52/0مفهوم مشترك: ناتوانی توصیف انسان از درك عظمت خداوند و معشوق  52/0« ب»بیت  27

28 
 52/0 )تقابل عقل و عشق( لالف( ترجیح عشق بر عق

 52/0 دعوت به مبارزه براي نابودي ظلمب( 

29 
                    52/0بودن راه عشق    خطر الف( پر

 52/0ناپذير عاشق  ب( اشتیاق پايان

31 
 52/0  ها براي رسیدن به كماللزوم تحمّل سختی الف(

 52/0 ضرورت ترك تعلقات جهت رسیدن به معشوق ب(

 2/0ناپايداري حکومت ها و خوشی ها  31

 52/0عاشق حقیقی پروانه:     52/0مرغ سحر: هر انسان عاشق  32

 52/0مفهوم: از شرّي به شر ديگر پناه بردن   52/0از بیم عقرب جرّاره به مار غاشیه پناه بردن معادل از چاله به چاه افتادن  33

 52/0 برف   52/0 قله دماوند 34

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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