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

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

ف
ردی

 

بارم              شته شود.نو با خودكار آبی پاسخ در همین برگهتوجه:                                           نمره(7قلمرو زبانی )
 

  معنای واژگان مشخّص شده را بنویسید. 1

 52/0 مستغرق شده. مكاشفت( یكی از صاحبدالن در بحر الف 

 52/0 راه كن ای طایر قدسبدرقة م همت (ب 

5 

 در كدام بیت آمده است؟« بر نمط عشق اگر پای نهی، طاق نه»اع مصر در «طاق»معادل معنایی 

كردبدین ترانه غم از دل به در توانی             مباش بی می و مطرب كه زیر طاق سپهر (الف  

كه هیچ جفت نداری به مكرمت طاقی          را به مراد تویی كه جفت كنی هر یتیم ب(  

52/0 

3 
 گزینه درست آمده است؟                 در كدام« به بانگ چنگ مخور می كه محتسب تیز است »در عبارت « تسبمح»معنای 

 ناظر اجرای احكام دینب(                                                               گردالف( شب        
52/0 

4 

 های امالیی را بیابید و شكل درست آنها را بنویسید.در گروه كلمات زیر غلط

كرامت كردن ، شیر ارقند، بی خردان صفله، واب و درستصاع و فرمانروا، طم ، مار قاشیه،چارپاستور و هلیة جمال، »

 «راه زوالجاللمفرّح ذات، صفوت آدمیان،، تزویر واعظ، مهلكو زلّ، باد گرم  ، فراغت از كار، عاكفان جالل، عزّتحفه

 

2/1 

2 

 انتخاب كنید.شكل درست كلمه را از نظر امالیی 

 .كردند .................گفت آن چنان كه تو گفتی طایفه ای حسد بردند و به خیانتمیك( 

 منسوبب(                                              منصوبالف(        

...........ز نالیدنش تا به مردن            كهنسالی آمد به نزد طبیبدو(   

 غریب ب(                                             قریب    الف(        

2/0 

6 

 را بنویسید. هاآن قرینة و نوع حذف شده است هاییت زیر چه فعلابیادر 

 پرده های ما بریدپرده هایش          نی حریف هركه از یاری برید  الف( 

     گویی من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟     بگفت از دل تو میب( 

1 

7 
 كنید. های زیر تعییندر هریك از مصراعنقش ضمیر را 

    زمانه گر بزند آتشم به همه عمرب(                                             ز باال صبحگاهی دیدمت رویالف( 
2/0 

8 

 زیر را بنویسید. هایو مصراع عبارتنقش كلمات مشخّص شدة 

  شاخ را كاله شكوف بر سر نهاده.اطفال  (ب                       .    بیند آتش پروانه همه جهانالف(

 نیست راهخودفروشان را به كوی می فروشان د(                        ز عزم شماست در شگفتیفلك  ج(

1 

9 

 ها را در بیت زیر مشخص كنید.« مسند»

 «در عالم پیر هر كجا برنایی است             عاشق بادا كه عشق خوش سودایی است»

 

2/0 

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

 دوازدهم مقطع و رشته: 

 ریاضی تجربی انسانی                            

 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 

 حافظواحد      رانه پسدبیرستان غیردولتی 

 0411-0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  دوازدهم ( 3فارسی)نام درس: 

 محسن اصغری نام دبیر:

 0011/ 01 /8 امتحان:  تاریخ

 صبح 01  ساعت امتحان:

 دقیقه81مدت امتحان : 
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10 

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

                                                       بیم عقرب جراره ج(                              تموز سوزان كویرب(               بانك اعتبارات ایران الف(

 تصورات تاریخی انسان( و                          آساننسبتاً  سواالت (ـه              پانصد هزار تومان پولد( 

1 

                                                                                                             نمره(  2 قلمرو ادبی ) 

11 

 )برای هر مورد یك آرایه(زیر مشخّص كنید. و عبارت را در ابیات  «استعاره و تام جناس، ، ایهام تناسبتشبیه»

 اش نام نهادند؟اش نام نهادند           كی بود؟ كجا بود؟ كیكاووس كیانی كه كی الف(  

 آتش است این بانگ و نیست باد               هركه این آتش ندارد نیست باد     ب(

               را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. یدایه ابر بهارج(  

؟دنوشد قدح بر كف چرا دارمدام ار می نمی         گونشطرف بوستان هركس بیاد چشم میه ب د(  

                 

1 

15 

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

2/0 
 استعاره                                                                                                     كشد اول چراغ خانه رادزد دانا می/ عشق چون آید برد هوش دل فرزانه راالف( 

 حسن تعلیل                               

 اسلوب معادله                               تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر جهر دلبندب( 

13 

 دو آرایة ادبی مشخص كنیدبرای هریك از عبارت زیر  

 با آنكه جیب و جام من از مال و می تهی است          ما را فراغتی است كه جمشید جم نداشت الف( 

 روزی است روزش دیر شدهركه بی              هركه جز ماهی ز آبش سیر شد ب( 

 

1 

14 
 را در بیت زیر مشخص كنید.« مجاز و استعاره»

 سپید بشنو       این پند سیاه بخت فرزند ای مادر سر
2/0 

12 

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

 درست          نادرست                                                          است.اثر منثور عطار نیشابوری « تذكره االولیا»كتاب الف( 

 درست          نادرست                                      اثر وحشی بافقی است.                       « ة شیرین فرهادقصّ»كتاب   ب(

 نادرست        درست                                        .شودحسب حال محسوب می« از پاریز تا پاریس»كتاب نوع نوشته  ج(

 درست           نادرست                                   القضات همدانی است.                        اثر عین« حقیقه العشق»كتاب  د( 

1 

16 
 بیت زیر كامل كنید.

 «فرصت از كف دادند بی شماران كاین گونه                  .......................................................................»
2/0 

17 
 را كامل كنید. بیت زیر

 ..................................................................................               دست از مس وجود چو مردان ره بشوی       
2/0 

                                                                                                              نمره(8قلمرو فكری ) 

  را به نثر روان بنویسید. 56تا  19معنی و مفهوم عبارات و ابیات شماره  

 52/0 همه می دانیم كه دولت مستعجل بود. 18

19 
 بود.مزینان هنوز بر همان مهر و نشان است كه 

 
52/0 

50 
 .فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردّین بگسترد

 
2/0 

51 
 كردیم.هنگام چریغ آفتاب در سیرجان اتراق می

 

2/0 
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55 

 

 نهادن كسی را مسلّم شود كه با خود نباشد و ترك خود كند.در عشق قدم

2/0  

 

 

 

 

 

 

2/0 

53 
 گفت نزدیك است والی را سرای آنجا شویم         گفت والی از كجا در خانة خمّار نیست

 
2/0 

54 
 نداشت قلمدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم      هر ملتی كه مردم صاحب 

 
2/0 

52 
 ر این سپید معجر       بنشین به یكی كبود اورندسبركش ز 

 
2/0 

56 
 نالة من دور نیست      لیك چشم و گوش را آن نور نیستسرّ من از 

 
2/0 

57 

ت با كدام عبارت قراب« ایبیند كه نقشی بركشد/ وان كه دید از حیرتش كلك از بنان افكندههیچ نقّاشت نمی»بیت

 معنایی دارد؟ مفهوم مشترك آنها را بیان كنید.

 

 

 الف( عاكفان كعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف كه: ما عبدناك حقّ عبادتك. 

 

 ب( واصفان حلیة جمالش به تحیّر منسوب كه: ما عرفناك حق معرفتك.     

          

2/0 

58 

 عبارت و بیت زیر را بیان كنید.مفهوم 

 

 وجود عاشق از عشق است. بی عشق چگونه زندگانی كند؟ الف(

 

 برنیاید ز كشتگان آوارز      اند  كشتگان معشوق عاشقانب( 

 

2/0 

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

59 

 اشتیاق پایان ناپذیر عاشق    

2/0 

 شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود             چو عاشق می الف( 

 دارد فشانندانستم كه این دریا چه موج خون          
 عدم درك حال عاشق

 هركه چون ماهی نباشد جـوید او پایان آب               ( ب

 ه او ماهی بـــود كی فكرت پایان كندكهر        

 پرخطر بودن راه عشق  

 

 

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

 مقطع و رشته: دوازدهم 

 ریاضی تجربی انسانی                            

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

 واحد حافظ  دبیرستان غیردولتی پسرانه    

 0411-0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  (  دوازدهم3فارسی)نام درس: 

 محسن اصغری نام دبیر:

 0011/ 01/ 8 امتحان:  تاریخ

 صبح 01  ساعت امتحان:

 دقیقه81مدت امتحان : 
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 پیروز و سربلند باشید.

 

 

 

 

30 

 مفهوم كلّی هریك از ابیات زیر را بنویسید.

 اش نام نهادندخویش و نیصد تیغ جفا بر سر و تن دید یك چوب        تا شد تهی از الف( 

 

 الحزن استای كاو شود از دست اجانب آباد       ز اشك ویران كنش آن خانه كه بیتخانهب(  

 

2/0 

31 

 را بنویسید. زیر دو سرودة مشتركمفهوم 

 خندافسرده مباش خوش همی     گوی   خامش منشین سخن همی* 

 

 نه لنگیرهوارتر آی اگر  افسرده مباش اگر نه سنگی * 

 

 

2/0 

35 

 كنید. بیاننمادین پروانه را در شعر زیر  مفهوم

 زند خود را به آتش  ببین آخر كه آن پروانة خوش       چگونه می»

 

 «چو از شمعی رسد پروانه را نور        درآید پرزنـان پروانه از دور

 

52/0 

33 

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

شوخی روزگار است كه مهد دموكراسی عالم، یعنی آتن، از بیم عقرب جرّارة دموكراسی قرن بیستم، ناچار شده به »

 «ها پناه ببرد.مار غاشیة حكومت سرهنگ

 

 

 

 

2/0 

34 

 است.»................................« و »..................................« ترتیببه « داختر سع»و  «شیر سپهر»زیر منظور از در بیت   
 «با شیر سپهر بسته پیمان       با اختر سعد كرده پیوند»

 

 

2/0 

32 

 د؟دانرا چه می« سنحُ»شاعر در بیت زیر شرط رسیدن به 

 «هركه را چون زلف پیچ و تاب هستتواند حلقه بر در زد حریم حسن را         در رگ جان می»

 

 

 

 

52/0 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



5 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 52/0.  پی بردن به حقایقیا  کشف کردن و آشکار ساختن   الف( 1

 52/0توجه و عنایت پیر، دعای پیر ( ب 

 52/0« ب»بیت  5

 52/0« ب»بیت  3

4 
   52/0 سفله           صفله  52/0 ارغند           ارقند    52/0  قاشیه           غاشیه 52/0هلیه               حلیه     

 52/0   ذوالجالل زوالجالل               52/0ذلّ             زلّ 

 52/0دو( الف: قریب             52/0منسوب : بیك(  2

6 
 52/0معنویبه قرینه         52/0 استالف(

 52/0به قرینة لفظی      52/0گویم ب( می

7 
   52/0( ) رویت را دیدم است الیهمضاف« ت»ضمیر

 52/0( گر زمانه مرا همه عمر آتش بزندا)  استمفعول « ت»ضمیر 

 52/0 اه وجود ندارد()رنهاد  د(           52/0 مسندج(             52/0 ضاف الیهم ب(       52/0مسند الف(  8

             52/0  ییسودا ب(            52/0     عاشق (الف 9

10 
                                 52/0الیه   فصفت مضا  ج(ب( ندارد                                                               52/0الیه مضافمضاف الیه : ایرانالف( 

 ندارد و(                   52/0قید صفت  :نسبتاًـ( ه                             52/0: ممیّز توماند( 

11 
 52/0  )آتش در مصراع دوم( ب( استعاره          52/0کی(  -کی ) تامالف(  جناس  

 52/0 مدامایهام تناسب: د(                    52/0مهد زمین( یا بنات نبات یا دایه ابر بهاری تشبیه ) (ج

15 
            52/0اسلوب معادله الف( 

 52/0ب( استعاره  

13 
 52/0تلمیح)اشاره به داستان جمشید پادشاه ایرانی(    52/0جناس)جام و جم(   الف( 

 52/0جناس   52/0کنایه  ب(

 52/0استعاره: مادر )دماوند(      52/0مجاز: سر )مو(  14

 52/0 )اثر سهروردی( درستناد(      52/0ج( درست   52/0 )اثر احمد عربلو( درستناب(     52/0الف( درست 12

 2/0 برگ مگریز ای جویبار جاری زین سایه 16

                 2/0  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 17

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ    واحد                      رانه پس دولتیغیر  دبیرستان

 0411-0410 سال تحصيلی اولسؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 (3فارسی)نام درس: 

 محسن اصغرینام دبير: 

 01/0411 /18تاریخ امتحان:

 صبح01 ساعت امتحان:

 دقیقه81مدت امتحان: 
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18 
 توجّه: در بخش معنی و مفهوم، مفاهیم مشابه پذیرفته خواهد بود.

 52/0همه می دانیم زودگذر و ناپایدار بود. 

 52/0 مزینان بدون تغییر مانده است. 19

 2/0ها و چمن ها را بگسترد. زمین سبزه)خداوند( به باد صبا دستور داده تا در  50

 52/0در شهر سیرجان توقف کوتاهی داشتیم.  52/0هنگام صبح زود  51

 52/0. به عالم عشق برای کسی امکان پذیر است که از خود بیخود شود و وابستگی ها و خودخواهی های خود را رها کـندوارد شدن  55

 52/0 از کجا معلوم است حاکم در خانه خمار نباشدفت: مست گ 52/0 آنجا برویمخانه حاکم نزدیك است به محتسب گفت:  53

54 
 2/0 هر ملّتی که نویسنده و اهل قلم نداشته باشد، نام او از صحنة روزگار فراموش خواهد شد.

 

52 
ساز.) ای آگاهان جامعه دست از و با شکوه عظمت قدرت خود را نمایان  52/0 ای دماوند، روسری سفید)برف( را از رویت کنار بزن

 52/0(سکوت بردارید و اعتراض کنید.

 2/0ها را دریابد. تواند راز و حقیقت این نالههای من نهفته است؛ امّا چشم و گوش ظاهری نمیاسرار من در ناله 56

 52/0مفهوم مشترک: ناتوانی توصیف انسان از درک عظمت خداوند و معشوق  52/0« ب»بیت  57

58 
 52/0حیات بخشی عشق و نکوهش بی عشقی الف( 

 52/0 رازداری و خاموشی در عشقب( 

59 
                    52/0الف( پرخطربودن راه عشق   

 52/0ناپذیر عاشق  ب( اشتیاق پایان

30 
 52/0  ها برای رسیدن به کماللزوم تحمّل سختی الف(

 52/0 بیگانه ستیزی ب(

 2/0نشینیمبارزه و نفی سکوت و گوشهدعوت به اعتراض و  31

 52/0نماد عاشق حقیقی 35

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

 52/0اختر سعد: مشتری        52/0شیر سپهر: آفتاب   34

 52/0 اشتیاق داشتنعاشق بودن یا شور و  32

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره50جمع بارم :
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