
 خانوادگی:و نام منا

دقیقه 60دت آزمون: م

 10/97/: آزمونتاریخ 

  

دبیرستان دوره دوم 

 (۳فارسی ) درسنوبت اول سؤاالت امتحان 

 های نظریرشته کلیه رشتهدوازدهم پایه 

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 3از  1صفحه 

 یزبان قلمرو 

الف( واژگان
.دیسیواژگان مشخص شده را بنو یمعنا۱

«در مسجد بخواب م،ییرا گو داروغهتا »گفت:  (ب  نبرد. رنکَم   یبه خطا یروز فهیوظ (الف

 .دیبر یاریهرکه از  فیحر یند(  آباد. اجانبکاو شود از دست  یاخانهج( 

 و جاللی، همه علمی و یقینی. عزّیهمه  و( ارغنده( بخروش چو شرزه شیر 

5/۱

 ( امالب 
.دیسیدرست آنها را بنو لو شک دیکن دایپ ریز یهانادرست واژگان را در شعرها و عبارت یامال 2

 ریاثاث تزو نیا یپ بفکن ز (الف

 اقیشرح درد اشت میبگو تا/  خواهم شرحه شرحه از فراغ نهیس( ب

بود، ناگهان منقلب شد. دهیاش رسیو اجتماع یعلم اطیآن هنگام که بهار حدر ج( 

منسوب. ریواصفان هلیه جمالش به تحد( 

است. یآن باق یهادروازه یضرب تاق کهن روم هنوز یوارهایده( 

 ثوابش دنیپرس شیب امدین/  چون عاجز گشت خسرو در جوابش( و

5/۱

یو زبان یدستور یهادانشج( 
 .دیسیمشخص شده را بنو یواژه ها ینقش دستور 3

جانت، به جانت سوگند سوزدی / ردل نهفته دا آتشگر  (الف

است. فرض دنیبه خدا رس ز،یعز یا( ب

75/0

 .دیبه سؤاالت پاسخ ده ریبا توجه به عبارت ز 4

.آرام و قرار نداشتند ،یساجد دیشروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شه زیاحداث خاکر اتیملع

.دیمضاف الیه مضاف الیه نشان ده ک( یالف

 .دیابیب یوصف بیترک ک( یب

 کدام واژه شاخص است؟ج( 

75/0

 .دیمشخص کن ریز تیجمله اول را در ب یاصل یاجزا 5

کرد که او اهرمن است نیقیامروز  ملت/  میکرد مانیملک سل نیرا که در ا یآن کس

۱

 .دیسیرا بنو ری. نقش ضمدینشان ده ریز تیرا در ب ریجهش ضم 6

مدام است شیچو ما در طلب ع وستهیپ/    زیکه او ن دییمگو بیبا محتسبم ع

5/0
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 خانوادگی:و نام منا

 دقیقه 60دت آزمون: م

 10/97/: آزمونتاریخ 

  

 

 دبیرستان دوره دوم 

  (۳فارسی ) درسنوبت اول سؤاالت امتحان 

   های نظریرشته کلیه رشتهدوازدهم پایه 

 
 

 

بارمشرح سواالتردیف
 

سؤاالت 3از  2صفحه 

 .دیسیها را بنوو نام صفت دیابیرا ب یوصف یهاگروه ریو عبارت ز تیدر ب 7

 (است ید کافمور کیاز روزگاران گذشته دارد. ) تیاست، حکا یآن باق یهاکهن روم که هنوز طاق دروازه یوارهاید( الف

 امدیباز ن یرا که خبر شد، خبر کان/  خبرانند یدر طلبش ب انیمدع نیا (ب

۱ 

 فکری قلمرو  

و مفهوم شعر و نثر یمعنالف( 
 .دیسیروان بنو یرا به فارس ریز یهاتیها و بو مفهوم عبارت یمعن 8

 .یرویم زانیخ زان سبب افتان و ،یگفت: مست (الف

 کردیم.ب( هنگام چریغ آفتاب اتراق می

  را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند. یدر عشق قدم نهادن کس( ج

 .ینردبان نساز هیتا از معرفت و محبت دو پا دنیبه عالم عشق نتوان رسد( 

 امدیسوخته را جان شد و آواز ن کان/  اموزیشق ز پروانه بع مرغ سحر یا( ه

  موافق ثابت قدم نداشت ،یفرخ چونی / ول یانصاف و عدل داشت موافق بس( و

  «ستیز پود و تار ن یاست، جز نقش دهیپوس»: گفت/  «کنم رونیات باز بهر غرامت جامه»گفت: ( ز

 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

5/0 

75/0 

  ب( درک مطلب 

 شده است؟ دیتأک یبر چه موضوع ریز یهاتیدر ب 9

 «ست؟یاز کجا در خانه خمار ن یوال»گفت: « یمآن جا شو ،یرا سرا یاست وال کینزد»گفت: ( الف

 که فکر جامعه را محترم نداشت هرکس/  محترم ستیاهل خرد ن شگاهیدر پب( 

۱ 

 داند؟یرا علت ارتفاع گرفتن کوه دماوند م یزیشاعر چه چ ر،یز تیدر ب ۱0

 به ابر چهر دل بند فتهـبنه ی / رو ندتـینب شرـم بـتا چش

5/0 

 .دیکن یبررس دید هیرا از نظر زاو ریمتن ز ۱۱

 نیتوانم بزنم اما اینم یاست، حرف بیتخر یمیکه خودش از عامالن بزرگ و قد یحرف حاج ی. رومیچه بگو دانمینم»

 .«مینکدرست  غدو اچه،یدر کیکاسه ماست، با آب  کیبا  میاست که بخواه نیخواهد، درست مثل ایکه از ما م یکار

5/0 

 .دیسیرا بنو ریدو عبارت ز نیمفهوم مشترک ب ۱2

 «کنم ادیچون  . از تودیاین ادیچون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند. مرا از خود »گفت که: ( الف

نان گلم چ یِبو ماصحاب را. چون برسید هیپر کنم هد یگفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامن (ب

 «رفت!بمست کرد که دامنم از دست 

۱ 

 .دیسیرا بنو ریاز متون ز کیهر ینوع ادب ۱3

 لیساد دوباره وکر لیبعد از دو سه سال ترک تحص نیبنابرا م،یبه کرمان برو ستیبایناچار م رستانیاز کالس سوم دب( الف

 .میکرد یط ونیمو کرمان را دو شبه با کا رجانیس نیو پنج فرسنگ راه ب یس فراهم شد.

 آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است بر/  کاو نشود غرقه به خون بهر وطن یاجامه (ب

5/0 
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شماره دانش آموز



 خانوادگی:و نام منا

 دقیقه 60دت آزمون: م

 10/97/: آزمونتاریخ 

  

 

 دبیرستان دوره دوم 

  (۳فارسی ) درسنوبت اول سؤاالت امتحان 

   های نظریرشته کلیه رشتهدوازدهم پایه 

 
 

 

بارمشرح سواالتردیف
 

سؤاالت 3از 3صفحه 

 .دیسیبنو ریرا در عبارت ز سندهینو انینوع ب ۱4

به  شتباهاً اار ما هم و ندرشد. دا دیتبع نبود؛ او هم اشتباهاً  یشد. مادرم هم زن مهم دیتبع نبود؛ اشتباهاً یپدرم مرد مهم

 رفت. غمایبه  یو ملت یحضرات دولت دست

5/0 

 ادبی قلمرو  

  های ادبیالف( آرایه 

 .دیسیآنها را بنو یاند؟ مفهوم مجازبه کار رفته یمجاز یها در معناکدام واژه ریز تیدر ب ۱5

 ییرها یاز آتش دوزخ بودش رو مگر/  دیتو گو دیهمه توح ،ییلب و دندان سفا( الف

 الحزن است تیکنش آن خانه که ب رانیاشک و ز/  کاو شود از دست اجانب آباد یاخانه( ب

۱ 

 .دیکن یاسلوب معادله بررس هیرا از نظر آرا ریز تیب ۱6

 ستیجز گوش ن یرا مشتر مزربان/  ستین هوشیهوش جز ب نیمحرم ا

5/0 

 .دیکن یو استعاره بررس هیتشب یهاهیرا از نظر آرا ریز تیب ۱7

 باد ستیآتش ندارد ن نیهر که ا /باد  ستیو ن یبانگ نا نیآتش است ا

5/0 

 .دیسیرا بنو کیمفهوم هر د،یمشخص کن ریز تیها را در بهیکنا ۱8

 کبود اورند یکیبه  نیبنش /معجر  دیسپ نیبرکش ز سر ا

۱ 

  حفظ شعر ب( 

 .دیرا کامل کن ریز یهاتیب ۱9

 ................................................../ .............  گر نور عشق به دل جانت اوفتد( الف

 گارانادیگونه  نیرا ز یزندگ وارید/  ............................................................. (ب

۱ 

 کند؟یها کامل منهیاز گز کیرا کدام  ریز تیمصراع دوم ب 20

 / ..................................... باران یهامهربان تر از برگ در بوسه یا

 از سنگ کوهساران ختیبرانگ ادهای( فر۱

 بارانیستاره، در چشم جو یداری( ب2

 ( لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران3

 شمارانیب ندگونه فرصت از کف داد نی( کا4

5/0 

 .دیسیبنو« قیدر مکتب حقا»از شعر  تیب کیزیر  یهابا استفاده از واژه 2۱

 «یکو، که، شو ،یمدار، دردل، هست اد،یو زبر، بن ریز»

5/0 
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 سؤاالتلید ک

 آموزش و پرورش منطقه / ناحیه .........مدیریت 

 متوسطه دبیرستان دوره دوم 

  (۳فارسی ) درسنوبت اول امتحان 

   های نظریرشته کلیه رشتهدوازدهم پایه 

 
 

 

بارمشرح سواالتردیف
 

اسخنامهپ 1از  1صفحه 

  گانگانیب ،یاجنبج(  شب گرد نگهبان، پاسبان و (ب  زشت، ناپسند (الف۱

 ارجمندی، گرامی شدن و( خشمگین، غضبناکه(  دوست، همدم، همراهد( 

5/۱

 5/۱ صوابش( و طاق ه( حلیه د( اتیحج(  فراق( ب اساس (الف 2

 75/0 دفرض: مسن( ب : متممجان -آتش: مفعول (الف 3

 75/0 دیشهج(  آن شب )آن صفت اشاره( (ب )مضاف الیه مضاف الیه است( زیخاکر( الف 4

 ۱ (است )فعل( / )نهاد محذوف میرا )مفعول( / سلیمان )مسند( کرد ین کسآ 5

 5/0 مضاف الیه  «م» 6

 گذشته )صفت مفعولی( ← گذشته روزگاران ساده( یانی)صفت بکهن  ← کهن وارهید (الف 7

 صفت اشاره نیا ← انیمدع نیا ب←
۱ 

 .یراه برو یتوانیعلت درست نم نیبه هم یگفت: تو مست هست (الف 8

 کردیم.هنگام طلوع آفتاب در جایی استراحت میب( 

 .امکان دارد که خود را فراموش کند یکس یقدم در راه عشق گذاشتن فقط برا( ج

 یبه عشق نساز دنیرس ینردبان برا هیدو پا یکه از معرفت و محبت اله یتا زمان دیتوان رسیبه عشق نمد( 

 .داوریه دم برنکه در راه معشوق جان خود را از دست داد ریبگ ادیرا از پروانه  ی( عشق واقعیبلبل )عاشق ظاهر یا( ه

 .ستیثابت قدم ن یکس یاما مانند فرخ ادندیطرفداران عدالت ز( و

  خورد.یکنم، مست گفت: کهنه است به درد تو نمیم رونیلباس از تنت ب یکه انجام داد یگفت: به خسارت کار( ز

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

5/0 

75/0 

 فاسد بودن مسئوالن جامعه( لفا 9

 )محترم دانستن فکر عامه مردم( یاحترام گذاشتن به خرد جمع( ب

۱ 

 5/0 که از نظر مردم دور شود. نیا یبرا ۱0

 5/0 اول شخص مفرد ۱۱

 ۱ (معشوق شدن در محضر حق )فراموش کردن خود در برابر خودیز خود با ۱2

 5/0 یداریپا اتیادب (ب حسب حال( الف ۱3

 5/0 طنز ۱4

 ۱ هنیمجاز از وطن، م خانه ←( ب مجاز از کل وجود لب و دندان ←( الف ۱5

 5/0 ( است.هوشی)هوش( انسان عاشق )ب یزبان گوش است تنها محرم عشق اله یمان طور که تنها مشتره ۱6

 5/0 آتش در مصراع دوم استعاره است. -شده است.  هیبه آتش تشب یانگ ناب ۱7

 ۱ ییاز قدرت نما هیکنا :اورند نشستن بر/  هاها و ضعفیاز کنار گذاشتن ناتوان هی: کنادنیعجر از سر کشم ۱8

 ۱ بودند و نقش بستند. اریاز من و تو بس شیپ( ب یشوباهلل کز آفتاب فلک خوبتر ( الف ۱9

 5/0 بارانیستاره، در چشم جو یداریب« 2» نهیزگ 20

 5/0 یو زبر شو ریکه ز چیدر دل مدار ه / و زبر شود ریتو چو ز یهست ادینب 2۱
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