
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  نمره( 7قلمرو زبانی )  

1 

 بنویسید.معنای واژگان مشخّص شده را 

 است. فرض ای عزیز! به خدا رسیدن الف( 

 بازگو شرحه شرحهب( شرح جان 

 پیر مغان بخت جوانی شد مراهمت ج( 

 گفتانبساط یکی از یاران به طریق  د(

1 

2 

 در کدام بیت آمده است؟« بر نمط عشق اگر پای نهی، طاق نه»در مصراع « طاق»معادل معنایی 

 شود معمور         که طاق ابروی یار منش مهندس شدالف( طرب سرای محبّت کنون 

 ب(  تویی که جفت کنی هر یتیم را به مراد          که هیچ جفت نداری به مکرمت طاقی

22/0 

3 
 در کدام گزینه درست آمده است؟                « گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب»در عبارت « داروغه»معنای 

 گرد                                                              ب( ناظر اجرای احکام دینالف( شب        
22/0 

4 
 در گروه کلمات زیر غلطهای امالیی را بیابید و شکل درست آنها را بنویسید.

 «و تاوان، متاع و فرمانروا، ثواب و درست مستور و پنهان، مار قاشیه، قسیم و جسیم، بزم و ضیافت، فراغت و آسایش، غرامت»
52/0 

2 

 شکل درست کلمه را از نظر امالیی انتخاب کنید.

 در سرم سودای تو چون آفتابی بر فلک      در دلم اندوه تو چون پادشاهی بر ...........»

 الف( صریر                                                  ب( سریر       

22/0 

6 

 در بیت زیر چه فعلی حذف شده است و نوع قرینة آن را بنویسید.

 «    گر آتش دل نهفته داری        سوزد جانت به جانت سوگند»

     

2/0 

5 

 های زیر تعیین کنید.نقش ضمیر را در هریک از مصراع

 الف( ز باال صبحگاهی دیدمت روی      

 ب( خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد   

2/0 

 4از  1صفحه 

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

 دوازدهم کلیه رشته ها مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0411سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  ادبیات فارسینام درس: 

 ............ نام دبیر:

 11/1311 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 71مدت امتحان : 
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8 

 های زیر را بنویسید.نقش کلمات مشخّص شدة عبارت و مصراع

 قلم نداشت صاحب مردمب(  هر ملّتی که                                شمار مغتنمهر وقت خوش که دست دهد  الف(

 نیست راهد( خودفروشان را به کوی می فروشان                                                 هیچ خامج( در نیابد حال پخته 

1 

9 
 را از نظر کاربرد معنایی در دو مصراع زیر بررسی کنید.« است» فعل

 «در عالم پیر هر کجا برنایی است             عاشق بادا که عشق خوش سودایی است»
0/2 

10 

 یابید؟ نوع آنها را مشخّص کنید.موارد زیر وابستة وابسته میدر کدام یک از 

 سخن                                     ب( این معلّم شریف باسوادالف( سرودة حافظ شیرین

 ج( انسان اندیشمند ایرانی                                             د( پانصد هزار تومان پول

 ان                                                  و( چشمة آبی سردهـ( آزمون بسیار آس

1 

  نمره ( 2قلمرو ادبی )  

11 

 را در ابیات زیر مشخّص کنید. « مجاز، ، تشبیه، ایهام تناسب  و کنایه»

 الف( لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید            مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی 

 ز بن این بنا که باید           از ریشه بنای ظلم برکند ب( برکن

1 

12 

 های مرتبط هر بیت را به آن وصل کنید. )یک آرایه اضافی است(                                             آرایه

 استعاره                                                                              الف( شانه می آید به کار زلف در آشفتگی     آشنایان را در ایّام پریشانی بپرس                       

 حسن تعلیل                               

 اسلوب معادله                               ب( آتش است این بانگ و نیست باد               هرکه این آتش ندارد نیست باد                                      

 

0/2 

13 

 برای هریک از عبارت زیر دو آرایة ادبی مشخص کنید

 مهد زمین بپرورد.الف( دایه ابر بهار را فرموده تا بنات نبات در 

 اش نام نهادند؟اش نام نهادند           کی بود؟ کجا بود؟ کیب( کاووس کیانی که کی

1 

14 

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

 مجموعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی است.                درست          نادرست « مثل درخت در شب باران»الف(  کتاب

 درست          نادرست                           اثر وحشی بافقی است.                           « قصّة شیرین فرهاد»کتاب   ب(

 شود.                                     درست           نادرستحسب حال محسوب می« پاریز تا پاریساز »ج(نوع نوشته کتاب 

 نادرست          درست        القضات همدانی است.                                                   اثر عین« تمهیدات»د(  کتاب 

1 

12 
 د.مصراع دوم شعر زیر را بنویسی

 ..............دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                      ........................................................................

2/0 

 

16 
 کند؟را کدام مصراع کامل می« وجه خدا اگرت شود منظر نظر»مصراع 

 زبر شوی ب( در دل مدار هیچ که زیر و                نظر شوی     الف( زین پس شکّی نماند که صاحب
22/0 
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15 
 بیت زیر کامل کنید.

 «کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران»...............................................................                  
0/22 

18 
 بیت زیر را کامل کنید.

 گونه یادگاران....................................................................................           دیوار زندگی را زین
0/2 

                                                                                                   نمره(           8قلمرو فکری ) 

19 

 را به نثر روان بنویسید. 62تا  91معنی و مفهوم عبارات و ابیات شماره 

 (62/0)مزینان هنوز بر همان مهر و نشان است که بود.

 (2/0)کردیم.هنگام چریغ آفتاب در سیرجان اتراق می

 (2/0)درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته

 (2/0)های ما دریدهایش پردهحریف هرکه از یاری برید       پردهنی 

 (2/0)گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم         گفت والی از کجا در خانة خمّار نیست

 (2/0)با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است          ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

 (2/0)معجر       بنشین به یکی کبود اورندبرکش ز سر این سپید 

 (52/0)در عشق قدم کسی قدم نهد کش جان نیست          با جان بودن به عشق در سامان نیست

4 

20 

با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟ « ایبیند که نقشی برکشد/ وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکندههیچ نقّاشت نمی»بیت

 آنها را بیان کنید.مفهوم مشترک 

 الف( عاکفان کعبة جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما عبدناک حقّ عبادتک. 

 ب( واصفان حلیة جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناک حق معرفتک.              

2/0 

21 

 مفهوم عبارت و بیت زیر را بیان کنید.

 یاب.شناس ممات بی عشق میالف( حیات از عشق می

 دل از بی نشان چه گوید بازگر کسی وصف او ز من پرسد         بی ب(

2/0 

22 

 مفاهیم مرتبط ابیات را به هم وصل کنید.)یک مفهوم اضافی است(

 اشتیاق پایان ناپذیر عاشق    

 عدم درک حال عاشق کندهای عشق مجنون میکند /   قصّهالف( نی حدیث راه پرخون می

 پرخطر بودن راه عشق   روزی است روزش دیر شدآبش سیر شد/   هرکه بیب( هرکه جز ماهی ز 

 

2/0 

23 

 مفهوم کلّی هریک از ابیات زیر را بنویسید.

 اش نام نهادندالف( صد تیغ جفا بر سر و تن دید یک چوب                تا شد تهی از خویش و نی

 بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است   ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن            ب(  جامه

2/0 

 4از  3صفحه 
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24 

 مفهوم مشترک دو سرودة زیر را بنویسید.

 * شو منفجر ای دل زمانه            وان آتش خود نهفته مپسند

 * دال خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟         برون شد از پرده راز، تو پرد پوشی چرا؟

0/2 

22 

 نمادین پروانه را در شعر زیر بیان کنید.مفهوم 

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

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

0/22 

26 

 المثل را بیان نمایید.المثل است؟ مفهوم کلّی ضربعبارت زیر یادآور کدام ضرب

روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیة شوخی »

 «ها پناه ببرد.حکومت سرهنگ

0/2 

25 
به ترتیب در « حاالنخوش»و « بدحاالن»، «من به هر جمعیتّی ناالن شدم         جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم»در بیت   

 به کار رفته است.»................................« و »..................................« مفهوم 
0/2 

28 
 گوید؟چرا شاعر خطاب به دماوند چنین می

 «چندتو قلب فسردة زمینی          از درد ورم نموده یک»
0/22 

 4از  4صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 62/0الف(  الزم، ضروری، آنچه خداوند بر بندگانش واجب کرده.  1

 62/0ب(  پاره پاره   

 62/0ج( توجه و عنایت پیر، دعای پیر  

 62/0د(  خودمانی شدن  

 62/0« ب»بیت  2

 62/0« الف»بیت  3

 62/0صواب             ثواب   62/0متاع           مطاع     62/0قاشیه             غاشیه   4

          62/0ب( سریر 2

 62/0معنویبه قرینه       62/0 کنم(خورم)یاد میمی 6

5 
   62/0( ) رویت را دیدمالیه استمضاف« ت»ضمیر

 62/0مفعول است) خواب و خور تو را از مرتبة خویش دور کرد( « ت»ضمیر 

 62/0اه وجود ندارد( )رد(  نهاد           62/0 نهادج(             62/0 مفعول ب(       62/0مسند الف(  8

             62/0ب( فعل اسنادی              62/0«     وجود دارد»الف( فعل غیراسنادی: معادل  9

10 
 ج( ندارد                ب( ندارد                                               62/0الیه : صفت مضافشیرین سخنالف( 

                                 62/0الیه   فو( سرد: صفت مضا                   62/0قید صفت  ـ( بسیار:ه                             62/0: ممیّز توماند( 

11 
 62/0ایهام تناسب: روی      62/0مجاز: لب و دندان  

  62/0کنایه: از ریشه برکندن      62/0  تشبیه: بنای ظلم

 

12 
            62/0الف( اسلوب معادله 

 62/0ب( استعاره  

13 
 یا جناس )قدوم ربیع(  62/0/ تشخیص   62/0( دایه ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین) الف( تشبیه

 یا واج آرایی 62/0 / تلمیح  62/0کی(  -کی ) جناس تام ب(

 62/0د( درست      62/0ج( درست   62/0 )اثر احمد عربلو( درستناب(     62/0الف( درست 14

                 2/0  تا کیمیای عشق بیابی و زر شویالف(  12

 62/0نظر شوی   الف( زین پس شکّی نماند که صاحب 16

 62/0 ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز 15

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

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه                       واحد فلسطین دولتیغیر  دبیرستان

 0411-0311سال تحصیلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 فارسی  ادبیاتنام درس:

 ...........نام دبیر: 

 01/0311/ 01تاریخ امتحان:

 /عصرصبح 11:11ساعت امتحان: 

 دقیقه01مدت امتحان: 
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19 
 توجّه: در بخش معنی و مفهوم، مفاهیم مشابه پذیرفته خواهد بود.

  62/0 مزینان بدون تغییر مانده است.

 62/0در شهر سیرجان توقف کوتاهی داشتیم.  62/0هنگام صبح زود  

 62/0با برگهای سبز پوشانده است  62/0خداوند درختان را به رسم هدیه  نوروزی  

 62/0کند.. و راز او را فاش می 62/0ای است دیدهانسان هجراننشین هر نی هم 

 62/0 از کجا معلوم است حاکم در خانه خمار نباشدمست گفت:  62/0 خانه حاکم نزدیک است به آنجا برویممحتسب گفت:  

 62/0کنم..تر از جمشید زندگی میامّا آسوده  62/0برم  با آنکه در فقر و تهیدستی به سر می 

 
و با شکوه عظمت قدرت خود را نمایان ساز.) ای آگاهان جامعه دست از  62/0 ای دماوند، روسری سفید)برف( را از رویت کنار بزن

 62/0(سکوت بردارید و اعتراض کنید.

 
ای جان خود ارزش در فکر خود بودن)بر 62/0که تعلّقات مادّی خود را از خود دور کند   62/0کسی توانایی ورود به راه عشق را دارد  

 62/0قایل شدن( در راه عشق شایسته  نیست. 

 

 62/0مفهوم مشترک: ناتوانی توصیف انسان از درک عظمت خداوند و معشوق  62/0« ب»بیت  20

21 
 62/0حیات بخشی عشق و نکوهش بی عشقی الف( 

 62/0ب( شرط ورود به عشق و رسیدن به آن، ترک تعلّقات مادّی است 

22 
                    62/0الف( پرخطربودن راه عشق   

 62/0ناپذیر عاشق  ب( اشتیاق پایان

23 
 62/0ها برای رسیدن به کمال  الف( لزوم تحمّل سختی

 62/0فشانی در راه وطن)میهن دوستی( ب( جان

 2/0نشینیدعوت به اعتراض و مبارزه و نفی سکوت و گوشه 24

 62/0نماد عاشق حقیقی 22

 62/0مفهوم: از شرّی به شر دیگر پناه بردن   62/0از بیم عقرب جرّاره به مار غاشیه پناه بردن معادل از چاله به چاه افتادن  26

25 
حاالن: عارفانی که از حرکت به سوی حق شادمان هستند. خوش  62/0بدحاالن: افرادی که سیر و سلوک آنها به سوی حق کند است 

62/0 

 62/0کند.( گوید یا مبارزه نمیدماوند خاموش است و تحرّکی ندارد)سخن نمیزیرا  28

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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