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 صبح  8ساعت شروع:  ها کلّیه رشتهرشته:   3فارس  سؤاالت نهایی درس: 

  90مدت امتحان:   11/03/1398تاریخ امتحان:  دورة دوم متوسطه  دوازدهمپایه 

  مرکز سنجش و پایش   1398ماه سال  نوبت خردادآموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دانش
http://aee.medu.ir  

 نمره  نمره( معن  واژه، امال و دستور 7) قلمرو زبانی الف( ردیف 

 .های مشوص شاه را بنویسیامعن  هر ی  از واژه 1

 تمام شد و وارد محو طة پیش روی دشمن شدیم. مَعبَرمرغ گرفتار قفس همچو من است ب(  مسل الف( 

 گرداند.شعر خود می صحیفةآبی مدیترانه دوخته شده است. د( همواره عشق قدیم را موضوع  طیلسانج( بر 

 

 
 معادل درست هر ی  از توضیحات عرفان  زیر را از داخل کمان  انتواب کنیا.  2

 الف( کمال توج ه بنده به حق و یقین بر این که خداوند در همة احوال، عالِم بر ضمیر اوست

 (تجریا/ اشتیاق( ب( خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست. )مراقبت/ مکاشفت)

  

 

 امای درست را داخل کمان  انتواب کنیا.  3

 « ات بیرون کُنم( غرامت جامهبحر/ ب راز )»الف( گفت: 

 ( کرده. غاقن/ قاغنب( بزنید خودتان را به ناخوشی و بگویید طبیب )

 اصالح کنیا.ها را بیابیا و شود؛ آندر هر ی  از موارد زیر ی  نادرست  امالی  دیاه م  4

 داد و عاقبت آنها را متقاعد کرد. رفتید ولی اسرارهای من بود که بوی التماس میید و طفره میپذیرفتالف( نمی

 ب( شیرمرد عرصة ناوردهای حول/ طعمه دام و دهان خوان هشتم بود 

 های زیر، دو مورد نادرست  امالی  وجود دارد؛ شکل درست هر ی  را بنویسیا. در گروه کلمه 5

 « مأوا و پناهگاه –اجین و امی ته  –مسطور و پوشیده  –سوء هاضمه  –استیصال و درماندگی »

 نوع حذف را در هر ی  از موارد زیر تعیین کنیا.  6

 الّّّف( بنّّّده همّّّان بّّّه کّّّه ز تقصّّّیر خّّّویش 
 

 عّّّّّّّذر بّّّّّّّّه درگّّّّّّّاه خّّّّّّّّدای آورد  
  

  ب( در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
 های مشوص شاه را بنویسیا. نقش دستوری واژه 7

 برگ و بار من و توب( دیروز اگر سوخت ای دوست، غم         قرارم بی تابم و بی امیاوارمالف( چون رود 

 های زیر، درست  یا نادرست  هر ی  از موارد داده شاه را تعیین کنیا. با توجّه به بیت 8 

 تّّّّو مشّّّّتِ درشّّّّتِ روزگّّّّاری  
 

ّّّرن  ّّّردشِ ق ّّّس افاز گ ّّّا پ ّّّد ه  کن
 

ّّّی ّّّن ب ّّّتان زی ّّّفله بس ّّّردانِ س  خ
 

ّّّّّّّّّّد   ّّّّّّّّّّردمِ خردمن  دادِ دلِ م
 ج

 نادرست        است.    درست   ، هسته«مشت»، واژة «مشت درشت روزگار»الف( در گروه اسمی 

 نادرست      ، اضافی است.   درست  «ب  خردان سفله»، وصفی و ترکیب «مردم خردمنا»ب( ترکیب 

 بیابیا. « بال»و ی  « معطوف»در متن زیر، ی  نقش تبع   9

ما چررندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر »

 « درختی بلند، آشیان دارد.

 را مشوّص کنیا. « وابستة وابسته»های اسم  زیر، نوع در هر ی  از گروه 10

 پایدار:  تقریباً زعفران:                                                              ب( شرایط  سیرزده الف( دوا
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  سؤاالت نهایی   

 شود. گزینة .... شیوة بالغ  دیاه م  به جزها در همة بیت 11
ّّر   ّّی را دگ ّّژده یک ّّی داد م ّّف( هم  ال

 

ّّّی  ّّّر ب ّّّه ب شّّّود ب ّّّر ک ّّّه دادگ  گن
 

ّّد  ّّرم دی ّّر ش ّّاووس پ ّّاه ک  ب( رخ ش
 

 سّّ ن گفتّّنش بّّا پسّّر نّّرم دیّّد  
 ج

 ج( که هر چنّد فرزنّد هسّت ارجمنّد 
 

ّّّّد   ّّّّد گزن  دل شّّّّاه از اندیشّّّّه یاب
 

ّّد  ّّرخ بلن ّّوگند چ ّّت س ّّین اس  د( چن
 

ّّّی  ّّّر ب ّّّد کّّّه ب ّّّد گزن ّّّان نیای  گناه
  

 ب( خندان:    الف( بابکان:                       بنویسیا.  مقابلهای را در واژه« ان»مف وم نشانة  12

 های مشوّص شاه را دقیقًا تعیین کنیا. در عبارت زیر، زمان فعل 13 

 « .اناانااختهها، خط و خال . جوجه کبکشودنم صدای بلدرچین یک دم قطع »

 ساز بیابیا. پایهدر عبارت زیر، ی  حرف پیونا هم 14
منزل از پا درآمدند. بسیاری در دومین منزل به زاری زار جان سرردند ام ا آنان که هم ت برخی در همان ن ستین »

 « رفتند.تر مییارشان بود، پیش

 های ادب نمره( حفظ شعر و آرایه 5) ( قلمرو ادبیب 

 کاام است؟ « ای می ن به هر حالت که بودم با تو بودم می ن» ...................................... مصراع اوّل بیت 15

 الف( اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار               ب( به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم 

 های زیر را بنویسیا.مصراع دیگر هر ی  از بیت 16
 ..........................................................                  الف( شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 بیداری ستاره، در چشمِ جویباران              ..........................................................ب(  
 ............................................................               ج( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 تلمیح به کار رفته در بیت زیر را در ی  سطر توضیح دهیا.  17 

 با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است  »
 

 « مّّا را فراغتّّی اسّّت کّّه جمشّّید جّّم نداشّّت 
  

 بیت زیر را از نظر کاربرد جناس تام )همسان( بررس  کنیا.  18

ّّّّّف هر» ّّّّّی، حری ّّّّّد  ن ّّّّّاری بُری ّّّّّه از ی  ک
 

 « هّّّّای مّّّّا دریّّّّدهّّّّایش پّّّّردهپّّّّرده 
  

 آرایة مشترک ابیات زیر اسلوب معادله است یا حسن تعلیل؟ ی  دلیل بنویسیا.  19
 * عشّّّق چّّّون آیّّّد بّّّرد هّّّوش دل فرازنّّّه را  

 

ّّّّی  ّّّّا م ّّّّه را دزد دان ّّّّراغ خان ّّّّد اول چ  کش
 

 هّّّوش نیسّّّت * محّّّرم ایّّّن هّّّوش جّّّز بّّّی
 

 مّّّر زبّّّان را مشّّّتری جّّّز گّّّوش نیسّّّت  
  

 در بیت زیر، شاعر برای بیان وجه شبه، از کاام آرایة ادب  ب ره برده است؟  20

 عاشّّّّق آن باشّّّّد کّّّّه چّّّّون آتّّّّش بّّّّود  »
 

ّّّّّّود  ّّّّّّرکش ب ّّّّّّوزنده و س ّّّّّّرم رو، س  « گ
  

 نامنا؟ را در اصطالح ادب  چه م وگوی شعر زیر نوع گفت 21
ّّّّّایی   ّّّّّز کج ّّّّّتش ک ّّّّّار گف ّّّّّتین ب  ن س

 

 بگفّّّّّّّّّّت از دار مُلّّّّّّّّّّکِ آشّّّّّّّّّّنایی  
 

ّّّند؟  ّّّه کوش ّّّه صّّّنعت در چ ّّّا ب ّّّت آن ج  بگف
 

ّّّّّد و جّّّّّان فروشّّّّّند   ّّّّّده خرن  بگفّّّّّت ان
 

 فروشّّّّّّی در ادب نیسّّّّّّت بگفتّّّّّّا جّّّّّّان
 

ّّّق  ّّّت از عش ّّّت بگف ّّّب نیس ّّّن عج ّّّازان ای  ب
  ج

 ها انتواب کنیا. ها را از کمان شود؟ آنهای زیر دیاه م بیتهای حماسه در کاام ی  از ویژگ  22
ّّّدان گّّّاه سّّّوگند پّّّر مایّّّه شّّّاه   ّّّف( ب  ال

 

 ( ق رمران  –ملّر  چنین بود آیین و ایّن بّود راه ) 
 

ّّّّّازی  ای برنشسّّّّّته سّّّّّیاه ب( یکّّّّّی ت
 

 ( ملّ  –خرق عادت همی خا  نعلش برآمد به ماه ) 
  

 مف وم نمادین هر ی  از موارد مشوّص شاه را بنویسیا.  23

 را از من مگیر  گل سرخات را نه./ خواهی/ هوا را از من بگیر، اما/ خندهالف( نان را از من بگیر اگر می

 های غم و درد  ، در کوچهبرزخ سردب( آن جا در آن 
 

 دید چشمان تار مّن و تّو؟ غیر از شب آیا چه می 
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 نمره( معن  و مف وم نظم و نثر و درک مطلب 8) قلمرو فکری ج( 

 معن  و مف وم هر ی  از موارد زیر را به نثر روان بنویسیا. 

 در عشق قدم نهادن کسی را مسل م شود که با خود نباشد. -25     پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندَرد.  -24 

 جلو رفته جبهة شاعر را بوسید.کشید، یکی که کب ادة شعر و ادب می -26 

 بگرای چو اژدهای گرزه -28                  زد.یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می -27 

 در بُنِ چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود -30           دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ  -29 

ّّی  -31  ّّدا کن ّّه پی ّّواهی ک ّّو خ ّّتچ ّّوی  گف  وگ
 

 ببایّّّّّّّد زدن سّّّّّّّنگ را بّّّّّّّر سّّّّّّّبوی  
  

 مف وم کلّ  مصراع دوم بیت زیر با کاام گزینه مناسبت دارد؟  32

 د  بینّّد کّّه نقشّّی برکشّّهّّیچ نق اشّّت نمّّی»
 

 « ایو آن که دید از حیّرتش کلّک از بَنّان افکنّده 
 

 الف( ما عَبَدنا َ حَق  عِبادَتِکَ.                         ب( ما عَر فنا َ حَق  مَعرِفَتِکَ. 

بر چره « کلمات را کنار زنیا و در زیر آن، روح  را که در این تلقّ  و تعبیر پن ان است، تماشا کنیا.»عبارت  33

 مف وم  تأکیا دارد؟ 

 مف وم کل  بیت زیر را بنویسیا.  34

 ای کّّاو شّّود از دسّّت اجانّّب آبّّاد  خانّّه»
 

 « الحزن استز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت 
  

برر چره « گفت: آگه نیست  کز سر در افتادت کاله/ گفت: در سر عقل بایا ب  کاله  عرار نیسرت!»در بیت  35

 موضوع  تأکیا شاه است؟ 

 ؟ «ظاهر انسان بیانگر احوال درون  اوست»مف وم کاام بیت بیانگر این موضوع است که:  36
 الّّّّف( سّّّّر  مّّّّن از نالّّّّة مّّّّن دور نیسّّّّت  

 

ّّّّت   ّّّّور نیس ّّّّوش را آن ن ّّّّم و گ ّّّّک چش  لی
 

 ب( هّّر کسّّی کّّاو دور مانّّد از اصّّل خّّویش 
 ج

ّّّّّویش   ّّّّّل خ ّّّّّار وص ّّّّّد روزگ ّّّّّاز جوی  ب
  

 های عرفان  ذکر شاه در ستون دوم مطابقت دارد؟ از وادی های ستون اوّل با کاام ی هر ی  از بیت 37

 وادی عرفان   بیت 

 توحیا هر یکی بینا شود بر قدر خویش/ باز یابد در حقیقت صدر خویش  الف

 استغنا  ها چون زین بیابان در کنند/ حمله سر از یک گریبان بر کنند روی ب 

 معرفت  ای است دوزخ همچو یخ افسردهای است/ هفت هشت جن ت نیز اینجا مرده ج 
 

 بیت زیر با کاام مَثَل مش ور از نظر مف وم تناسب دارد؟  38

ّّّن  » ّّّه ده ّّّد ب ّّّاز نیای ّّّر ب ّّّه دگ ّّّ نِ گفت  س
 

ّّّد  ّّّل باش ّّّه عاق ّّّرد ک ّّّد م ّّّه کن  « او ل اندیش
 

 . گرددتیری که از شست رفت، به کمان بازنم ب(                            از ماست که بر ماستالف( 

 چیست؟ « طریق پاکبازی»با توجه به رباع  زیر، منظور از  39
 کّّّس چّّّون تّّّو طریّّّق پاکبّّّازی نگرفّّّت  

 

ّّّّّت   ّّّّّرفرازی نگرف ّّّّّان س ّّّّّم نش ّّّّّا زخ  ب
 

ّّّو شّّّگفت  ّّّیش دالورا، کسّّّی چّّّون ت ّّّن پ  زی
 

ّّّّّت!   ّّّّّازی نگرف ّّّّّه ب  حیثیّّّّّت مّّّّّرگ را ب
  

 ، کاام توضیح درست است؟ «بیاما دو صا مرد آتش فروز/ دمیانا گفت  شب آما به روز»با توجّه به بیت  40

 الف( از شعلة بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد                        ب( از بسیاری دود، روز مثل شب تاریک شد.   

 ای تأکیا دارد؟ عبارت زیر بر چه نکته 41

سارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی که زبّان خّویش را حفّظ کنّد، همچّون وقتی قومی به ا»

 «  کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.
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 سؤاالت نهایی   

 نامة تشریحیپاسخ 
   کارگاه متن پژوهی

 
 

 
 
 

 کتابد(      الف( روش، طریق    ب( محل عبور، گذرگاه        ج( نوع  ردا          -1

 الف( اصرار    ب( هول   -4الف( ب ر     ب( قاغن               -3الف( مراقبت      ب( تجریا             -2

 ))حذف فعل است(         ب( لفظ  )حذف فعل است معنای الف(  -6              مستور و پوشیاه  /  عجین و آمیوته -5

 الف( درست        ب( نادرست  -8                              الف( مسنا      ب( مفعول   -7

 ب  -11الف( ممیز      ب( قیا صفت            -10          پرندگان یا بلندترین کوه روی زمینبال:           شهریاریمعطوف:  -9

 ( حالیه) نشانه صفت فاعلی(     ب( خناان: سبتن) منسوب به بابکالف( بابکان:  -12

 امّا -14                          : ماضی نقلیاناانااخته        مضارع اخباریشود: نم  -13

 ب( به هر مجلس به هر زناان به هر شادی به هر ماتم  -15
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