
 

 

ی 
ها

ب 
کتا

ی 
سر

ز 
ا

نو
ه 

گا
ن

 
 (3فارسی )

  سؤاالت نهایی   
 

 صبح  8ساعت شروع:  ریاضی فیزیک و علوم تجربی رشته:   3فارسی سؤاالت نهایی درس: 

  90مدت امتحان:   21/03/1399تاریخ امتحان:  دورة دوم متوسطه  دوازدهمپایه 

  مرکز سنجش و پایش   1399ماه سال  خردادنوبت در  سراسر کشوربزرگسال و داوطلبان آزاد آموزان دانش
http://aee.medu.ir  

 )نمره( معنی واژه، امال و دستور قلمرو زبانی الف( 
 های مشخص شده را بنویسید.واژههر یک از معنی  1

 « نیست؟ خمّاروالی از کجا در خانة »گفت: ب(                                   نیست  مستورتن ز جان و جان ز تن الف( 

  تپشای چند نثار کند.     د( کزین کوه آتش نیایم های کریم تو میوهسنگی را دست زخمةپاداش هر ج( 

 ، یک برابر معنایی از بیت زیر، بیابید. «مُلک عطا داد کردگار تو را سریر»برای واژة مشخص شدة مصراع  2 

 بییییرکش ز سییییر اییییین سییییپید معجییییر »
 

 « بنیییییین بیییییه یکیییییی کبیییییود اورنییییید 
  

 شود؟ در کدام گزینه دیده می« یکرنگی»متضاد واژة  3
 که نبایستی بگوید هیچ/ ب  که بی شرمانه و پست است این تزویر ( 1

 گوید گویم راست/ قصّه بی ش  راست می( ور بپرسی راست، 2

 پی د اش در چاهسار گوش می( و صدای شوم و نامردانه3

 ( خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان/ خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند 4

 امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  4

 ( منصوب/ منسوبواصفان حلیة جمالش به تحیّر )ب( (             خوار/ خارکه دوزخ مرا زین سخن گشت )الف( 

 شود. گزینة ....... نادرستی امالیی دیده می به جزها همة گزینهدر  5
 گفتند. ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند و تکبیر میب ّه (1
 کردم. تعقیب میتنها و تنها برای تعلیم گرفتن، شَبَه شما را در میان تاریکی  (2
 عمق گودال آن قدر نبود که بتواند جسّة آدمی را در خود بگیرد.  (3
 ریختند. هایشان میهایشان را در آخرین فشنگرفتند و آخرین رمغریز میبه سمت خاک (4
 سه مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هر یک را بنویسید. زیر،  هایهکلم گروهدر  6 

 بی خردان سفله  –سورت سرمای دی  –خوانی و نوحه سرایی رَوزه –بساط تحویه  –فخر و مباهات  –باثق و بلند 

 را بنویسید. « ش»در بیت زیر، نقش دستوری ضمیر پیوستة  7

 چیییو بشییینید خسیییرو از آن شیییاد گشیییت »
 

 « ز اندیشییییییییه آزاد گشییییییییت شروانیییییییی 
  

 در نوشتة زیر، نوع وابستة وابستة مشخص شده را تعیین کنید.  8

 مطلبِ زیبا نوشته شده بود.  سطرروشن، دو  بسیاربر باالی آن، با خطّ 

 است. « نهاد + مفعول + مسند + فعل»جملة گزینة ...  به جزها الگوی ساخت همة گزینه 9

 ( محبّتِ به غایت را عشق خوانند. 2گرداند.               ( عشق حقیقی، دل و جان را پاک می1

 ( عشق از بهر این معنی فرض راه آمد. 4پندارند.                            برخی عاشق را دیوانه می( 3
 

 با توجه به نوشتة زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید.  10
 « اید، انهدام آن تیربار، کار من بوده است.ق کردم از اینکه فهمیدهعش»                       

  □نادرست         □، ماضی نقلی است.          درست «بوده است»و « ایدفهمیده»الف( زمان هر دو فعل 
  □نادرست         □هستة گروه اسمی است. درست  «تیربار»، واژة «انهدام آن تیربار»ب( در گروه اسمی 
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 های زیر مشخص کنید. )ربط، عطف( را در هر یک از مصراع« و»نوع حرف  11

 آید از باغ بوی بهار من و تو                ب( دیروز در غربت باغ من بودم و ی  چمن داغ الف( امروز می

 در هر یک از موارد زیر، نقش دستوری واژة مشخص شده را بنویسید.  12 

 مشتاق دیدار سیمرغ شدند.  جملگیپرندگان، ب(               نداشت  غمهرگز دلم برای کم و بیش الف( 

 

 
 های داده شده، پاسخ دهید. های زیر، به پرسشبا توجه به بیت 13

 زمینللللی  ةتللللو قلللللب فسللللرد»
 

 از درد ورم نملللللوده یلللللک چنلللللد  
 

 بفکلللن ز پلللی ایلللن اسلللا ِ تزویلللر 
 

 « بگسلللل ز پلللی ایلللن نللل اد و پیونلللد 
 

 است؟  اضافی« قلب زمین»و « قلب فسرده»های نوع کدام ی  از ترکیبالف( 
 ب( ی  ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید و بنویسید. 

 ، «رخش بی مانند، با هزارش یادبود خوب خوابیده است»در سرودة  14

 ، هستة گروه اسمی را تعیین کنید. «هزارش یادبود خوب»در گروه اسمی الف( 

 ، نوع وابستة پسین را بنویسید. «رخش بی مانند»ب( در گروه اسمی 

 ، «همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبُردار/ شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری»در بیت  15

 الف( کدام فعل حذف شده است؟                        ب( نوع حذف فعل را بنویسید. 

 ها پاسخ دهید. با توجه به نوشتة زیر، به پرسش 16

 « ثباتی فل  بوقلمون و شغاوت مردم دون و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود.مرا به یاد بی»

 شود؟ دیده می« نادرستی امالیی»ب( در کدام واژه            چیست؟          « دون»الف( معنای واژة 

 ها پاسخ دهید. با توجه به سرودة زیر، به پرسش 17

 « خواهم/ چون گلی که در انتظارش بودمات را میو در بهاران، عشق منی/ خنده» 

 در واژة انتظارش چیست؟ « ش»بنویسید.     ب( مرجع ضمیر شخصی پیوستة  «بهاران»را در واژة  «ان»الف( مفهوم 

 های مرکب زیر، جملة وابسته )پیرو( را مشخص کنید. در هر یک از جمله 18

 گردیم. الف( اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا وبال جانت می

 ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته بود. ب( جامه

 های ادبی) نمره( حفظ شعر و آرایه ( قلمرو ادبیب 
 های زیر را بنویسید. مصراع دوم هر یک از بیت 19

 الف( ویین نغمیة محبّیت بعید از مین و تیو مانید 
 

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

 ب( مییاه آمییده بییه دیییدن خورشییید، صییبح زود 
 

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

 

 
 

 گزینة .... درست است.  به جزآرایة ذکر شده در مقابل همة ابیات،  20 
 ( چه غم دیوار امّت را که دارد چون تیو پشیتیبان 1

 

 )اسلوب معادله( چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان  
 

 « باید حید زنید هشییار میردم، مسیت را»( گفت: 2
 

 ( تضلاد)« هشییاری بییار، اینجیا کسیی هشییار نیسیت»گفت:  
 

 ( در دفتییییر زمانییییه فتیییید نییییامش از قلییییم 3
 ( با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است 4

 

 ( کنایللله)هیییر ملّتیییی کیییه میییردم صیییاحب قلیییم نداشیییت  

 ( هللامای)مییا را فراغتییی اسییت کییه جمشییید جییم نداشییت 
  

 دلیل خود را بنویسید. دارد؟  وجود« حسن تعلیل»های آرایههای زیر بیتکدام یک از در  21

 الییییف( تییییا چشییییم بشییییر نبینییییدت روی 
 

 بنهفتییییییه بییییییه ابییییییر، چهییییییر دلبنیییییید  
 

 ب( بییییرکَن ز بیییین اییییین بنییییا کییییه باییییید 
 

 از ریشیییییییه بنیییییییای ظلیییییییم برکنییییییید  
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 بیت زیر، آرایة درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنید. در  22

 آتیییش عشیییق اسیییت کانیییدر نیییی فتیییاد »
 

 ( تشبیه/ جنا  همسانجوشش عشق است کاندر می فتاد ) 

 

 

 

 را بنویسید. « دریا»و « رود»در بیت زیر، مفهوم نمادین  23

 امیییدوارم بییی تییابم و بییی قییرارم  رودچییون »
 

 « ، جیای قیرار مین و تیودریلاروم سیوی من می 
  

 به کار رفته در بیت زیر، یک سطر توضیح دهید. « تلمیح»دربارة  24

 ز نیرنییییگ هییییوا و از فریییییب آز خاقییییانی»
 

 دلت، خلد است ، خالی ساز از طاووس و شیطانش  
  

 سانتا ماریاب(               فی حقیقه العشق الف( نام پدید آورندة هر یک از آثار مقابل را بنویسید.         25

آن صدایش گرم/ نایش گرم/ آن سکوتش ساکت و گیرا/ و دملش، چونلان حلدیث  –مرد نقّال »در سرودة  26 

 « گفت/رفت و سخن میراه می –آشنایش گرم 

 ، کدام آرایة ادبی وجود دارد؟ «صدایش گرم»الف( در ترکیب 

 بی دیده می شود؟ کدام آرایة اد« دم»و « نای»های ب( در واژه

جوید/ تمامی درهای زندگی را/ بله شود/ و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها میاما خنده»در سرودة  27
 «  گشاید.رویم می

 ، استعاره صورت گرفته یا تشبیه؟ «درهای زندگی»الف(  در ترکیب 
 را بنویسید. « درهای زندگی  را به رویم می گشاید»ب( مفهوم کنایی عبارت 

 در بین آثار زیر، نام پدید آورندة دو اثر در مقابل آن درست نوشته شده است؛ آن دو را مشخص کنید.  28

 ابوالقاسم الهوتی(  قصة شیرین و فرهاد:: سنایی غزنوی(            )منطق الطیرمولوی(             ) )فیه ما فیه:

 احمد عربلو(  دری به خانة خورشید:محمد رضا رحمانی(                        ) تیرانا:)

 ارمیا ب(های دوشنبه              قصّه الف(نام پدید آورندة هریک ازآثار مقابل را بنویسید.           29

 )نمره( معنی نظم و نثر و درک مطلب قلمرو فکری ج( 

 معنی هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.
  عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده، روی ننماید.  30

 یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود.  31

 اند و هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود. مزینان را بر انگارة عشق آبادش ساخته 32

 کییز اییین دو یکییی گییر شییود نییا بییه کییار » 33 
 

 « از آن پیییی  کییییه خوانیییید مییییرا شییییهریار؟ 
 

   

   

   

   

   
 

 شیرمرد عرصة ناوردهای هول/ .../ طعمة دام و دهان خوانِ هشتم بود.  34

 صییییییدهزاران سییییییایة جاوییییییید، تییییییو » 35
 

 « گیییم شیییده بینیییی ز یییی  خورشیییید، تیییو 
  

 سیییییرّ مییییین از نالیییییة مییییین دور نیسیییییت  36
 

 لیییی  چشیییم و گیییوش را آن نیییور نیسیییت  
  

 ها ی  سو نهادند. مرغان جملگی شیدا شدند؛ بهانه 37

 گرداند. )عشق جاودانی( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود می 38

 های مربوط به درک مطلب پاسخ دهید.به پرسش

در نظلر « در پیشگاه اهل خرد نیست محترم/ هرکس که فکر جامعله را محتلرم نداشلت»بیت با توجه به  39
 خردمندان چه کسی محترم است؟ 
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هلا پنلاه از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیة حکوملت سلرهنگ»نوشتة  40

 آورد؟ های زیر را به یاد میالمثل، کدام یک از ضرب«ببرد

 ف( دست باالی دست بسیار است.                        ب( از چاله به چاه افتاد. ال

 

 های زیر، بر چه مفهوم مشترکی تأکید دارند؟ متن 41

 « بَر با پای دگرها تلخیِ دانایی/ شهر تو جای دگر/ ره میدر کف، کاسة زیبایی/ بر لب»الف( 

 « درد و بی دل پژمرد.و خیال و الهام و احساس در سَمومِ سرد این عقل بیشعر های رنگین و معطّآن باغ پر از گل»ب( 

 
 مفهوم کلی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.  42

 خود شدیگفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی»
 

 « گر، حیرف کیم و بسییار نیسیتگفت: ای بیهوده 
 

 

 داند؟ را چه میدر شعر زیر، شاعر دلیل بیدار شدن هر سالة نوبهار  43 

 هییییییر سییییییال چییییییو نوبهییییییار خییییییرم 
 

 بییییییییدار شیییییییود ز خیییییییواب نوشیییییییین  
 

 تییییییا بییییییاز کنیییییید بییییییه روی عییییییالم 
 

 دیباچیییییییییة خیییییییییاطرات شییییییییییرین  
 

 از اللیییییه دهییییید بیییییه سیییییبزه زییییییور 
 

 ای دوسییییییت مییییییرا بییییییه خییییییاطر آور  
  

 های زیر را بنویسید. مفهوم مشترک بیت 44

 الییییییف( شییییییو منفجییییییر ای دل زمانییییییه 
 

 وان آتییییییش خییییییود نهفتییییییه مپسییییییند  
 

 ب( دال خموشی چیرا؟ چیو خُیم نجوشیی چیرا؟ 

 

 بییرون شیید از پییرده راز، تییو پییرده پوشییی چییرا؟  

 

 

 
 با توجه به بیت زیر، رفتار سرنوشت با آزادگان چگونه است؟  45

 ضییربت گییردون دون آزادگییان را خسییته کییرد »
 

 « ای کییز تیییغ او مجییروح نیسییتکییو دل آزاده 
 

 های مشخص شده را بنویسید. هر یک از موارد زیر، مفهوم بخش در 46 

 . کاسه و کوزه یکی شده بودیمالف( در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و 

 که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.  پشت دستم را داغ کردمب( 

 خود، تتناسب معنایی دارد؟ ها، با کدام یک از مفاهیم مقابل در جدول زیر، هر یک از متن 47

 « ستارة ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت» الف
 ( امیدوار شدن 1

 ( رها شدن از ضعف و ناتوانی 2

 « اگر خونین دلی از جور ایّام     لب خندان بیاور چون لب جام» ب 
 ( بردباری در برابر مشکالت روزگار 1

  ( توصیه به شادی در هنگام سختی 2
 ، «جهاندار، سودابه را پیش خواند/ همی با سیاوش به گفتن نشاند»با توجه به بیت  48

 ، چیست؟«با سیاوش به گفتن نشاند»کیست؟                   ب( معادل امروزی  «جهاندار»الف( منظور از 
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 نامة تشریحیپاسخ 
   کارگاه متن پژوهی

 

 
 

 

 ضربه، ضربه زدن        د( اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت ج(        فروش میب(         پوشیده، پنهانالف(  -1

                                       اورند -2

                                     گزینه یک ) تزویر(-3

 منسوب        ب(      خوارالف(  -4

 رمق( رمغ = 4 هجثّ( جسّه = 3        شبحشبه = ( 2       گفتند ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند و تکبیر میبچّه( 1 -5
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