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

  90مدت امتحان:   7/6/1398تاریخ امتحان:  دورة دوم متوسطه  دوازدهمپایه 

  مرکز سنجش و پایش  1398سال  نوبت شهریوردر خارج از کشور دانش آموزان و داوطلبان آزاد 
 

 )نمره( معنی واژه، امال و دستور زبانیقلمرو  الف( 

 مشخص شده را بنویسید. لغاتمعنی  1

   گرزهبگرای چو اژدهای الف( 

 دهکده کتاب را بر روی زانو گشوده بود.  معمّردر آخر اتاق یکی از مردان ب( 

 آباد  اجانبای کاو شود از دست خانهج( 

 « پ  چه خاکی به سرم بریزم؟»پرسیدم:  استیصالد( با حال 

 آید. سوزان کویر از دل یخ الی بزرگ بیرون می تموزهی( چشمة آب سردی که در 

  آختهو( بخند؛ زیرا خندة تو/ برای دستان من،/ شمشیری است 

 ید. یک نادرستی امالیی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسموارد زیر، در هر یک از  2 
 پ ، عشق از بحر این معنی، فرض راه آمد. الف( 

 دل پژمرد. درد و بیهای رنگین و معطّر شعر و خیال در صموم سرد این عقل بیب( آن باغ پر از گل

 ج( عصارة تاکی به قدرت او شهد فایغ شده. 
 های اسمی زیر تعیین کنید. را در گروه« وابستة وابسته»نوع  3 

 راه  فرسخجهان                          ب( هفت  اینالف( اسیر 

 در هر یک از موارد زیر، امالی درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید.  4 

 آمد. ترین صدایی بود که می( و عاشقانه)هزین ترین/ حزین ترینآمد الف( صدایی که می

 ( )خار/ خوارب( سیاوش چنین گفت که ای شهریار                که دوزخ مرا زین سخن گشت 

 ( خوب و پاک آیین روایت کرد حریوة ─هریوة ج( خوان هفتم را/ ... / آن )

 ، «ات را هرگزنان را، هوا را،/ روشنی را، بهار را،/ از من بگیر/ امّا خنده»با توجه به شعر  5

 را مشخص کنید. « همپایه ساز»الف( کدام واژه حذف شده است؟                  ب( حرف ربط 

 های زیر مشخص کنید. را در مثال« ان»مفهوم  6 

 الف( دیلمان                                          ب( کوهان 

 « جوید که خود در آنجا به دنیا آمده استنخستین احسا  عشق را در جایی می» در سرودة  7 

 وصفی است یا اضافی؟ « احسا  عشق»ب( ترکیب      را بنویسید.     « آمده است»الف( نوع زمان فعل 

 بیت زیر به شیوة بالغی سروده شده است؛ آن را به یک جمله عادی برگردانید.  8 

 چون گشت زمین ز جور گردون »
 

 « سرد و سیه و خموش و آوند 
 

 
 های زیر بنویسید. را در عبارت« ساخت»مفهوم فعل  9

 الف( آن نامدار، لشکری عظیم ساخت.                 ب( او با نامالیمات زندگی ساخت. 
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 آن مشخص کنید. « نوع»با ذکر « نقش تبعی»در نوشتة زیر، یک  10

 ...« کند که قدیمی. دیوارهای قطور و باروهای دود خوردة آن به زبان حال بازگو میرم، پایتخت ایتالیا، شهری است »

 های مشخص شده را بنویسید. نقش دستوری واژه 11 

 « گرداند.می پاکحقیقی، دل و جان را  عشق»

 های ادبی و حفظ شعرنمره( آرایه 5قلمرو ادبی )
 یک مورد اضافه است( « ب»ارتباط دارد؟ )در گروه « ب»با کدام آرایة گروه « الف»هر یک از ابیات گروه  12

 ب الف
 الف( تا چشم بشر نبیندت روی/ بنهفته به ابر چهر دلبند 

 

 تلمیح 

 اسلوب معادله 

 حُسن تعلیل 

 تضمین 

 ب( مُستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد/ غن ة خاموش، بلبل را به گفتار آورد 
 

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

 
 نماد چه کسانی است؟ « بلبل»با توجه به عبارت زیر،  در منطق الطیر عطار،  13

 « مهرورزی تو بر گل کار راستان و پاکان است امّا زیبایی محبوب تو چند روزی بیش نیست.»هدهد به بلبل پاسخ گفت:

 چیست؟ « سماق مکیدن»در عبارت زیر، مفهوم کنایی  14

 « های باال را وعده بگیر و مابقی را نقدًا خط بکش و بگذار سماق بمکند.گفت: تنها همان رتبه»

 رز عبارت زیر را بیابید و نام آن را بنویسید. آرایة با 15

معلّم را دیدم که بر کُرسی خود نشست و سپ  با همان صدای گرم امّا سخت که هنگام ورود با من سخن گفته بود، »

 « دهم.گفت: فرزندان، این آخرین بار است که من به شما درس می

 

 کدام است؟ « مشبه»در تشبیه مشخّص شدة عبارت زیر،  16

های غیبی را در زیر باران تاب قلبممشت خونین و بیآسمان کویر، این نخلستان خاوش و پرمهتابی که هر گاه »

 « شنوم.های آن روح دردمند را میگیرم، نالهسکوتش می

 قسمت مشخص شدة متن زیر، بیانگر کدام آرایة ادبی است؟  17 

 « بگسترد و دایة ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد. فرش زمرّدینفرّاش باد صبا را گفته تا »

، آرایة .................. را پدید آورده «پرده»، تفاوت معنایی «های ما دریدهایش پردهپرده»در مصراع  18 

 جاهای خالی را با مصراع مناسب کامل کنید.  19 است. 

 هیای بیاران تیر از بیرگ در بوسیهالف( ای مهربان
 

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

 ب( آه اییین سییر بریییده مییاه اسییت در پگییاه؟ 
 

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

 ج( اگر مستم اگر هوشیار اگیر خیوابم اگیر بییدار 
 

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

 د( ..................................................................................

 

 تییییا کیمیییییای عشییییق بیییییابیّ و زر شییییوی  
 

  درک مطلب، معنی و مفهوم نظم و نثرنمره(  8ج( قلمرو فکری ) 

 بیت زیر به کدام پدیدة اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد؟  20

 گفییت دینییاری بییده پنهییان و خییود را وارهییان »
 

 « گفییت: کییار شییرع کییا درهییم و دینییار نیسییت 
  



 

 

ی 
ها

ب 
کتا

ی 
سر

ز 
ا

نو
ه 

گا
ن

 
 (3فارسی )

  سؤاالت نهایی   

بیانگر کلدام وادی « ای استای است/ هفت دوزخ همچو یخ افسردههشت جنّت نیز اینجا مُرده»بیت  21

 د( استغنا                 الف( فنا                 ب( توحید                    ج( حیرت  عرفانی است؟           

 چیست؟ « نیستان»در بیت زیر، منظور از  22 

 انیییید کییییز نیسییییتان تییییا مییییرا ببریییییده»
 

 « انییییییددر نفیییییییرم مییییییرد و زن نالیییییییده 
  

را « مصلراع اول»، منظلور شلاعر از «پراگنده کافور بر خویشتن/ چنان چون بود رسم و سلاز کفلن»در بیت  23

 بنویسید. 

 
« کلیلد گلنج مرواریلد»، منظلور از «نخستین بار شاید بود/ کان کلید گنج مروارید او گم شلد این»در شعر  24

 چیست؟ 

 چه کسی است؟ « سوخته جان»، «پنهان مکن آتش درون را/ زین سوخته جان شنو یکی پند»در بیت  25

 مقصود شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟  26 

 چییون رود امیییدوارم بییی تییابم و بییی قییرارم »
 

 « روم سیوی دریییا، جیای قییرار مین و تییومین مییی 
 

 

 
، چه چیلز را سلبب اداملة «یابشنا  و مَمات بی عشق میحیات از عشق می»عین القضات، در عبارت  27

 داند؟ زندگی می

 عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  28 

 در شهر سیرجان اتراق کردیم. « قنات حسنی»کنار « چریغ آفتاب»الف( صبح، هنگام 

 ریزهای دشمن شدیم. ب( مَعبَر تمام شد و وارد محوّطة پیش روی خاک

 ج( خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. 

 د( در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. 

 ان بازگردانی کنید. اشعار زیر را به نثر رو 29 

 « نزدی  است والی را سرای آنجا شویم»الف( گفت: 

 عیار مهر و کین مرد و نامرد است. [ ب( این ]شعر

 ج( هییر یکییی بینییا شییود بییر قییدر خییویش 
 

 بییییاز یابیییید در حقیقییییت صییییدر خییییویش  
 

 د( در غییییم مییییا روزهییییا بییییی گییییاه شیییید 

 

 روزهیییییا بیییییا سیییییوزها همیییییراه شیییییید  
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    1398سؤاالت شهریور  تشریحینامة پاسخ
 

 سالخورده             ج( بیگانگان               د( درماندگی  ب(          نوعی مار سمّی الف(  -1

 ماه گرما، ماه دهم از سال رومیان، مطابق تیر ماه شمسی        و( بیرون کشیده هل(     

           سموم         ج( فایق ( ب       بهر( الف -2

     الف( صفت مضاف الیه         ب( ممیّز  -3

 ترین       ب( خوار            ج( هریوهالف( حزین -4

 (   ب( اما نیز حذف شده استکه نهاد است « تو»()از من نگیرالف( فعل نگیر ) -5

 الف( مکان      ب( شباهت                   -6

 الف( ماضی نقلی           ب( ترکیب اضافی  -7

 « چون زمین ز جور گردون سرد و سیه و خموش و آوند گشت» -8

 الف( فراهم کرد      ب( سازش کرد         -9

  باروهای دود خوردهیا           معطوف:              پایتخت ایتالیابدل:  -10

   مسند    پاک:             نهاد عشق:  -11

 الف( حسن تعلیل         ب( اسلوب معادله       ج( تلمیح  -12

 عاشقان مجازی    -13

 انتظار کشیدن        -14

 قلب یا قلبم  -16                              آمیزیح صدای گرم:  -15 

                      جنا   -18                استعاره                                      -17

 الف( بیداری ستاره، در چشم جویباران                             ب( یا نه! سر بریدة خورشید شامگاه؟  -19

 به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن          د( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی ج(        

 رشوه خواری حاکمان جامعه   -20

 عالم معنا  ، درگاه حق           -22                     د( استغنا                          -21

 ( برای رویارویی با مرگ خود را معطّر ساختنآماده شدن ) -23

 لبخند                             -24

 ملک الشّعرای بهار )خود شاعر(        -25

 اتّحاد و همبستگی با مردم، )رسیدن به وحدت و یکپارچگی(  -26

 عشق            -27

 در شهر سیرجان اقامت کردیم. « قنات حسنی»الف( صبح، هنگام طلوع خورشید، کنار  -28

 ب( گذرگاه تمام شد، و وارد محوّطة )میدان( پیش روی سنگرهای دشمن شدیم.          

 بی مضایقه و سخاوتمندانة خداوند برای همه پهن شده است. های ج( سفرة نعمت         

 د( در این میان، صدای زنگ تلفن از راهروی خانه بلند شد.          

 الف( گفت: خانة حاکم نزدیک است؛ به آن جا برویم.  -29

 ب( این شعر مالک سنجش محبّت و دشمنی مردان و نامردان است.         

 شود. برد و در حقیقت از مقام خود آگاه میج( هر کس به ارزش و جایگاه خود پی می        

 د( روزهای عمر عاشقان با سوز و گداز و هجران سپری شد.        
 


