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 صبح  10ساعت شروع:  ها کلّیه رشتهرشته:   3فارس  سؤاالت نهایی درس: 

  90مدت امتحان:   9/10/1397تاریخ امتحان:  دورة دوم متوسطه  دوازدهمپایه 

  مرکز سنجش و پایش   1397ماه سال  دینوبت در  بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشورآموزان دانش
http://aee.medu.ir  

 نمره( معن  واژه، امال و دستور 7) قلمرو زبانی الف( 
 های مشوص شاه را با توجه به شعر و نثر زیر، بنویسیا.معن  واژه 1

 یک صدا تصدیق کردند که ت ل صی بس به جاست. حضّارب( همة            ثنای الف( تو نمایندة فضلی تو سزاوار 

 دانست.حل  مییک خاکریز دو جداره را تنها راه احااثج( 

 بنویسیا.« معادل معنای »ی  « یاری»و « مونس»با توجّه به موارد زیر، برای هر ی  از واژگان  2 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟                  همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ الف(       

 کردم.اعانت می داشتم و مادرت را( من آن شب در ان موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرا میب        

  

 
 است؟ نادرستمعنای کاام واژه  3

 منظره صحیفه:مرز                    د(  سرحا:سرافرازی                  ج(  مباهات:فروغ                       ب(  تاب:الف( 

 در هر ی  از ابیات و عبارات زیر، کاام واژة داخل کمان  از نظر امالی  درست است؟ 4

 کردم.( شما را در تاریکی تعقیب میشبح –شبه تنها برای تعلیم گرفتن، ) الف(

 ( ادیب بزرگ بود.حوضة –حوزة ترین شاگرد )ب( برجسته

 کرد.( سرمای دی بیدادها میسورتِ –صورتِ گفتم، آن شب نیز/ )ج( داشتم می

 امالی  را بنویسیا. نادرستهای در هر ی  از موارد زیر، شکل درست واژه 5 

 کردیم.الف( هنگام چریق آفتاب در شهر سیرجان اتراق می

 ازین تنگ خار است اگر بگذرم                ب( اگر کوه آتش بود بِسررم

 در بین کلمات زیر، کاام واژه اهمّیت امالی  دارد؟ 6 
  ج( مکاید                            د( ماجرا     الف( شرف یاب                     ب( خستگان                      

 ها پاسخ دهیا.با توجه به متن زیر، به پرسش 7

  بونا؛ زیرا خناة تو/ برای دستان من،/ شمشیری است اخته./ خناة تو، در پراییز/ در کنرارة دریرا/ مروج »

 «اش را/ بایا برفرازد.آلودهکف

 ؟«ضاف ا»است یا  «وصف »، «آلودهموج کف»الف( ترکیب 

 بنویسید.« گروه اسم  متمّم »ج( یک          چیست؟ « مشیرش»ب( نقش دستوری واژة 

 (مضارع اخباری –مضارع التزام  درست است؟ )« برفرازد« »زمان دقیق فعل»د( کدام واژه داخل کمانک در مورد 

 

 

ای برای نوشتن/ که بتوانرا عشرق مررا برا ای برای گفتن ماناه است یا چه چیز تازهچه حرف تازه»در شعر  8

 «سجایای ارزشمنا تو را بازگو کنا؟

 را بنویسید. «یا»ب( نوع حرف ربط                   را مش ص کنید .« مفعول » سمیا هایالف( گروه 

 ها پاسخ دهیا.با توجه به عبارت زیر به پرسش 9 

 «ها و خاطرات پاریز.گذشته م، برایم نوشته بود؛ به یادمعلّم کالس سونامه را »

 کدام کلمه است؟  «هسته»، «ممعلّم کالس سو»لف( در گروه اسمی ا

 دارد؟« تبع »نقش ج( کدام واژه           این گروه اسمی را بنویسید.  «وابستة وابسته»ب( نوع 
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  سؤاالت نهایی   

 عبارت زیر چنا جمله دارد؟ 10

صبرانه چشّم بّه راهّش بّودیم و تابسّتان ن ستین دم بهار، بیای که هر سال از لحظة عزیز و شورانگیزی بود؛ لحظه»

 «آمد.وصال، امیدب ش و مهربان می

 

 

 

 را از شیوة بالغ  به شیوة عادی برگردانیا.« ای کاو نشود غرقه به خون ب ر وطنجامه»مصراع:  11

 «:دار من و توامروز خورشیا در دشت، آیینه»در مصراع:  12 

 شده است؟                                       ب( نوع حذف آن چیست؟الف( کدام واژه حذف 

 

 
 های ادب نمره( حفظ شعر و آرایه 5) ( قلمرو ادبیب 
 ای را واژگان مشوص شاه چه آرایه« چنا بنواز ضربت زمین بر آسمان شو/ بر وی  مشتای »در بیت:  13

 آورنا؟پایا م 

 های مشوص شاه را بنویسیا.کنایههای زیر، مف وم در عبارت 14

 و به اتاق درس وارد شدم. دل به دریا زدمالف( پیداست که تا چه حد از چنین کاری بیم داشتم ام ا 

 .چنا مرده حلّاج خواهم امروز نشان بدهی که ب( می
ی  مورد اضاف  « ب»ارتباط دارد؟ )در گروه « گروه ب»های با آرایه« گروه الف»کاام ی  از ابیات و عبارات  15 

 است.(

 «ب» «الف» ردیف

 آمیزی حس اند. هر چه موجودند، از روحانی و جسمانی، طالب کمال 1

 اسلوب معادله 

 تضاد 

 حسن تعلیل 

 جناس 

 هیون آرد از دشت صد کاروان            به دستور فرمود تا ساروان 2

 کند پست و بلند راه را میعشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را/ سیل، یکسان  3

  خواب را مزمزه کنید ، بچشید ولی سیر ن وابید . 4

 
 « عُصاره تاک  به قارتِ او ش اِ فایق شاه و تومِ خرمای  به تربیتش نولِ باسق گشته.»در عبارت  16

 را بنویسیا.« سجع»واژگان 
 نماد چه کسان  است؟ « باز»با توجه به عبارت زیر،  17 

ام چّه جّای ام. پیوسته با آنان بودهام تا روی دست شاهان جا گرفتهمن بسیار کوشیده»گاه باز شکاری چنین گفت: آن 

 « وجوی سیمرغ سرگردان شوم؟های بی آب و علف در جستآن است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان

 
 نوشته شاه است؟ « جابه جا»های کاام بیت، مصراع 18

 آیینة نگاهت، پبوند صب  و ساحل                           گاه گاهت، صب  ستاره باران الف( لب ند

 دیوارِ زندگی را زین گونه یادگاران                  ب( پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

 « بایا که خاک درگه اهل هنر شوی»      مصراع اول این بیت چیست؟ 19

 الف( در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                                        ب( گر در سرت هوای وصال است حافظا 

 ......................................................................«   حُسن شهادت از همه حُسنی فراتر است/» مصراع دوم بیت را بنویسیا. 20

 را کامل کنیا. .......................................................«  تو بودم کردی.........................................../»بیت:  21 
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 نمره( معن  و مف وم نظم و نثر و درک مطلب 8) قلمرو فکری ج( 

 معن  و مف وم عبارات زیر را به نثر روان بنویسیا.  22

 توانست مرا با خا  همسط  و یکسان کند. بهترین حالتی بود که میالف( سجده 

 ها به یک سو نهادند. ب( مرغان جملگی بهانه

 های مشوص شاه را بنویسیا. در هر ی  از عبارات زیر مف وم قسمت 23

  .جز او رخت، دیگری ننهدالف( عشق، آتش است، هر جا که باشد، 

 . نم از دست برفتدامب( بوی گُلم چنان مست کرد که 

 چیست؟ « در کویر، خاا حضور دارد»مف وم جملة:  24 

 معن  و مف وم اشعار زیر را به فارس  روان بنویسیا.  25 

 ( بباید زدن سنگ را بر سبوی ب       خوان، اکنون/ طعمة دام و دهانی خوان هشتم بود هفت پهلوانِ  الف(

 های مشوص شاه را در اشعار زیر بنویسیا. معن  و مف وم قسمت 26 

  «ره هموار نیستجُرم راه رفتن نیست، »گفت:                «رویمستی، زان سبب افتان و خیزان می»الف( گفت: 

 بگسل ز هم این نژاد و پیوند              بفکن ز پ  این اساس تزویرب( 

 ج( درک مطلب 

           در بیت زیر چیست؟« راه پیچ در پیچ »مقصود از 27

 « باید، دگر هیچمرا لطف تو می                 به راه این امید پیچ در پیچ»               

 
 مف وم مشترک ابیات زیر را بنویسیا.  28

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی                 الف( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر          

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی                          ب( بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود          

 
ای را دیا/ این نوستین بار شایا بود/ کان کلیا گنج مرواریا او گم شا./ ناگ ان انگار/ بر لب آن چاه/ سایه» 29

 « او شغاد، آن نابرادر بود

 نماد چه کسانی است؟  «شغاد»چیست؟                           ب( « گنج مرواریا»الف( مقصود از 

 چه مف وم  دارد؟« چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟»مصراع  30 

 است؟ « وادی عرفان»یادآور کاام « صاف در گل و خار آّبچشم بگشا به گلستان و ببین/ جلوة »بیت:  31

 چیست؟« گرددچون تیری که از شست رفته، بازنم »مقصود از عبارت  32 

 را بنویسیا؟ « عشق»با توجه به عبارت زیر دو پایة رسیان به  33

پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محب ت و سیُم پایه، عشق، و به عالَمِ عشق نتوان رسیدن تا از معرفّت و محب ّت دو 

 «. پایة نردبان نسازد

 چیست؟ « راه پر خون»مقصود از « کناهای عشق مجنون م کنا/ قصّهن  حایو راه پرخون م »در بیت  34

 کنا؟ ف وم  را بیان م چه م« نفس گرفت»در عبارت زیر،  35

 «و دوباره با تمام سرعت دوید. نفس گرفتشد، کرد، هیچ کس دیده نمیبه جلو نگاه کرد تا جایی که چشم کار می»
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 سؤاالت نهایی   

 نامة تشریحیپاسخ 
   کارگاه متن پژوهی

 

 

 

 ساخته شانحاضران        ج( سپاس          ب( آنان که در جای  یا مجلس  حضور دارنا؛  –الف( ستایش  -1

 الف( چریغ       ب( خوار -5      الف( شبح      ب( حوزه     ج( سورت -4       (صحیفه )« د» -3       اعانت (2دمساز     (1 -2

 د( مضارع التزام      کنارة دریا /پاییز /الف( وصف      ب( مسنا      ج( دستان من  -7              ( خستگان) « ب» -6

 پایگ  ب( هم          « سجایای ارزشمنا تو» /« عشق مرا»الف(  -8

 سه جمله  -10                         ()معطوف ج( خاطرات      الیهصفتِ مضاف :سوم  ب(       معل مالف( هسته:  -9

  معنای ب( حذف به قرینة       الف( است  -12                    نشود    قه به خونغر  که او  ب ر وطنای جامه -11

 ب( چقار توانای  داری                (نترسیام )الف( شجاع شام  -14                  مراعات نظیر -13

 شاه و گشته /فایق/ باسق  -16                آمیزی حس (4   اسلوب معادله، (3  جناس، (2  تضاد، (1 -15

 مقام و منصبطلب و طالب نماد انسان ای جاه -17

 « آیینة نگاهت، پیوناِ صبح و ساحل                گاهت، صبح ستاره بارانلبونا گاه« »الف» -18

 « گر در سرت هوای وصال است حافظا»   « ب» -19

 گناه ای محسن ش یا من، ای حُسن ب  -20

 ام تو بود و نبودم می ن ای می ن فاای ن                      تو بودم کردی از نابودی و با م ر پروردی  -21

 . ب  ارزش کنا ماننا خاک در برابر عظمت پروردگار، پست و  ب ترین حالت  بود که م  توانست مرا الف( سجاه، -22

 ها را کنار گذاشتنا )رها کردنا( ب( همة پرناگان )مرغان(، ب انه        

 الف( هر جای  که عشق باشا هیچ چیز دیگری غیر از عشق وجود نوواها داشت  -23

 ب( اختیارم را از دست دادم.        

 در کویر، معنویت وجود دارد.  -24

 الف( رستم در چاه نیرنگ و حیلة )شغاد( افتاد و کشته شا.  -25

 ها را آزمایش کنیم. نب( بایا )برای تشویص خطاکار بودن یا نبودن آن دو نفر( آ        

 ب( پایه این همه مکر و فریب را نابود کن.         سامان است. نابه ، الف( اوضاع جامعه -26

  و امیاواری راه دشوار عشق -27

  انسان عاشق و فان  شاه در حق ، دیگر به هیچ وجه آلوده دنیای مادی نم  شود . -28

 گر های ناجوانمرد و حیلهالف( لبونا                      ب( نماد انسان -29

 گردنا. ناپذیر م شکست امیاوار و امّت مسلمان با یاری )شفاعت( پیامبر اکرم )ص(  -30

 ( وادی پنجم )توحیا  -31

 کاری که از دست و اختیار خارج شا و قابل جبران نیست  -32

 نفس تازه کرد.  -35              راه دشوار و پرخطر عشق.  -34                      محبّت –معرفت  -33

 


