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

  90مدت امتحان:   05/06/1399تاریخ امتحان:  دورة دوم متوسطه  دوازدهمپایه 

آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر دانش

  1399ماه سال  شهریورنوبت کشور در 

  مرکز سنجش و پایش 
http://aee.medu.ir  

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

 .های مشخص شده را بنویسیدمعنی هر یک از واژه 1

  ارغندبخروش چو شرزه شیر ب(                     گشته باسقتخم خرمایی به تربیتش نخل الف( 

 مردم کویر است.  تفرّجگاهآسمان، د(                 از عشق آتش خورد.                 قوتپروانه ج( 

 

 
با « آن باقی استهای دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربیِ دروازه»در جملة « طاق»واژة  2

 معنی است؟ همین واژه در کدام مصراع هم

 چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است  ب(طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف      الف(

  

 
 است؟ « شاد»در بیت زیر، کدام واژه متضاد واژة  3

  « چو بشنید خسرو، از آن شاد گشت                   روانش ز اندیشه آزاد گشت»

 امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  4

 ( بودم در شنیدن حرفهای شما. مُسر –مُصر دانید که من بیش از همه )میالف( 

 ( با من بیا سمت باران غربت –قربت غرق غباریم و )ب( 

 شود. گزینة ....... نادرستی امالیی دیده می به جزها نهدر همة گزی 5

( آن شب نیز/ صورت سرمای دی، 2     ریختند. هایشان میهایشان را در آخرین فشنگ( آخرین رمغ1

 کرد. بیدادها می

 ام. ( طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی3

 سپارد. است، تن به گناه نمی( اما سیاوش که آذرم و حیا و پاکدامنی آموخته 4

 های زیر، سه مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هر یک را بنویسید. در گروه کلمه 6

 -پاره شرحه و پارهشرحه -تمایل و خاسته  -طأللؤ پرشکوه  -فخر و مباهات  -حریوة خوب و پاک آیین 

 تماشا و نظاره 

، با همین واژه در کدام گزینه «نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت»، در مصراع «ساخت»فعل  7
 کاربرد معنایی یکسانی دارد؟ 

 ( آن نامدار لشگری عظیم ساخت. 2ای بزرگ ساخت.                ( او در مراغه رصدخانه1

 ( او با نامالیمات زندگی ساخت. 4( استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت.                 3
 های زیر، نوع وابستة وابستة مشخص شده را بنویسید. در نمونه 8 

 مهربان  بسیاردوست ب( سفر؟                                کدامبرنامة الف( 

 ها پاسخ دهید. با توجه به ابیات زیر، به پرسش 9

 سیییاوش چنییین گفییت کییای شییهریار»
 

 که دوزخ میرا زیین سیخن گشیت خیوار 
 

 پییر اندیشییه شیید جییان کییاووس کییی 
 

 « ز فرزنیییید و سییییودابه نییییی  پییییی 
 

 در بیت اول چیست؟ « را»به کار رفته است؟               ب( کارکرد  نقش مناداالف( کدام واژه در 

 ج( ی  ترکیب اضافی در بیت دوم بیابید و بنویسید. 

http://aee.medu.ir/
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  سؤاالت نهایی   

 

 های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. زیر، فعل در بیت 10
  شویمگفت: نزدی  است والی را سرای آن جا »

 

 « ؟نیستگفت: والی از کجا در خانة خمّار  
 

 را رسم نمایید. « دو تخته فرش»نمودار پیکانی گروه اسمی  11

 ها پاسخ دهید. با توجه به نوشتة زیر، به پرسش 12
برف کوه هنوز آب نشده است. گل و گیاه، پشم گوسفندان را رنگین کرده است. نامة برادر با من همان کرد »

 « که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی.
  است؟ « نهاد + مفعول + مسند + فعل»ساختار دستوری کدام جمله مطابق با الگوی ( الف

 ربط است یا عطف؟ « شعر و چنگ»های ، بین واژه«واو»نوع ب( 

 در این عبارت، حذف فعل به قرینة لفظی است یا معنوی؟  د(، ماضی نقلی است یا التزامی؟  «نشده است»( زمان فعل ج

 

 

 

 

 

 

، کدام گروه اسمی، نقش تبعی «سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، آشیان دارد»در جملة  13

 دارد؟ نام آن را بنویسید. 

 ها پاسخ دهید. با توجه به نوشتة زیر، به پرسش 14

 « .کشید چنان محظوظ گردیده بود که جبهة شاعر را بوسیدیکی از حظّار که کبّادة شعر و ادب می»

 شود؟ ( در کدام واژه نادرستی امالیی دیده میب، معادل معنایی کدام واژه است؟      «پیشانی»( واژة لفا

 ( درفش کاویانب( کوهان شتر              الفهای مقابل بنویسید.      را در هریک از ترکیب« ان»مفهوم  15

 مشخص کنید. « و یک پیوند هم پایه ساز« در سرودة زیر یک پیوند وابسته ساز 16 

 در مخیّلة آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد/ امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟ آیا چیزی 

 های ادبی)نمره( حفظ شعر و آرایه ( قلمرو ادبیب 

 های مناسب کامل کنید. خالی را با مصراع یا واژههای زیر، جاهای در بیت 17

 هیای بیاران تیر از بیرگ در بوسیهالف( ای مهربیان
 

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

 ب( حُسیین شییهادت از همییه حسیینی فراتییر اسییت 
 

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

 ج( اگر مستم اگر هوشیار .............................................
 

 به سوی تو بود روی سیجودم .............................................. 
  

 گزینة .... درست است.  به جزآرایة ذکر شده در مقابل همة ابیات،  18

 روی ( گفت مستی زان سیبب افتیان و خییزان میی1
 

 )حسن تعلیل( گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست  
 

 آیییید بیییه کیییار زلیییف در آشیییفتگی ( شییانه میییی2
 

 ( اسللوب معادللهآشنایان را در ایام پریشیانی بپیرس ) 
 

 ( چییو خییواهی کییه پیییدا کنییی گفییت و گییوی 3

 ( عاشیییق آن باشییید کیییه چیییون آتیییش بیییود 4

 

 ( کنایللللهبباییییید زدن سیییینگ را بییییر سییییبوی ) 

 ( تشللللبیهگییییرم رو سییییوزنده و سییییرکش بییییود )

 
 
 )ی  بیت در ستون اول اضافی است( شود؟ های ستون دوم دیده میهای ستون اول، کدام یک از آرایهیک از سرودهدر هر 19

 ستون دوم  ستون اول 

 محرم این هوش جز بیهوش نیست/ مر زبان را مشتری جز گوش نیست  1
 

 ایهام 
 کرد ای را دید/ او شغاد آن نابرادر بود/ که درون چه نگه میبر لب آن چاه/ سایه 2

 

 اسلوب معادله 
 رخ شاه کاووس پر شرم دید/ سخن گفتنش با پسر نرم دید  3

 

 حسن تعلیل 
 ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن/ بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است جامه 4

 آمیزی حس
 تا چشم بشر نبیندت روی/ بنهفته به ابر چهر دلبند  5
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 نماد چه مفهومی است؟ « شب»، بیت زیر در  20

 هیای غیم و درد آن جا در آن بیرزخ سیرد در کوچیه»
 

 « دیید چشیمان تیار مین و تیوغیر از شب آیا چه میی 
  

 دارند؟ « سجع»ها کدام واژه« های حسن یکی جمال است و یکی کمالبدان که از جملة نام»در عبارت  21

 زمینة حماسی متناسب با هر بیت را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.  22

 الیییف( چنییییین اسییییت سییییوگند چییییرخ بلنیییید 
 

 ( قهرملانیملّلی/ گناهیان نیایید گزنید )که بر بیی 
 

 ( خرق عادت/ داسلتانیب( همگنان خاموش/ گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید/ پای تا سر گوش )
  

 األولیا ةتذکر ب(در حیاط کوچ  پاییز در زندان        الف(     را بنویسید.  مقابلنام پدیدآورندة هر یک از آثار  23

 بیابید و بنویسید. « تشخیص»در سرودة زیر دو نمونه آرایة  24 

جوید که بیند/ .../ و نخستین احساس عشق را در جایی میاین گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می»

 «خود در آن جا به دنیا آمده است/ همان جا که شاید این  دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش دهد.

 قصة شیرین و فرهاد ب(فیه ما فیه          الف(نام پدیدآورندة هر یک از آثار مقابل را بنویسید.             25

 نام پدید آورندة کدام اثر زیر درست است؛ آن را مشخص کنید.  26                                             

 ( شکسپیرات را نه )هوا را از من بگیر خنده ب(     (             )آلفونس دودههای دوشنبه قصّه الف(

 گوته(قطعة مسافر ) د((                    رضا امیرخانیداستان کباب غاز ) ج(

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

 زیر را به نثر روان بنویسید. هایمتنمعنی هر یک از  

 آید، مفرّح ذات.رود ممّد حیات است و چون برمیهر نفسی که فرو می 27

 هیییر کسیییی از ظییینّ خیییود شییید ییییار مییین  28
 

 از درون میییییین نجسییییییت اسییییییرار میییییین  
  

 ور اییییدون کیییه زیییین کیییار هسیییتم گنیییاه  29
 

 جهیییییییان آفیییییییرینم نیییییییدارد نگیییییییاه  
  

 کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است.رود گمان می یمآدمی به هر جا  30

 وانیامییییید در جهیییییان زیییییین راه کییییی   31
 

 نیسیییییت از فرسییییینگ آن آگیییییاه کییییی   
  

 آری اکنون تهمتن .../ در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود. 32

 افتد.ها سال آزگار، ی  بار برایشان چنین پایی میاین بدبخت 33

 در عییییالم پیییییر، هییییر کجییییا برنییییایی اسییییت 34
 

 اسیییتعاشیییق بیییادا کیییه عشیییق خیییود سیییودایی  
  

 دهد.)عشق جاودانی( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفة شعر خود قرار می 35

 های مربوط به درک مطلب پاسخ دهید. به پرسش 

به کدام « گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان/ گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست»شاعر در بیت  36

 پدیدة اجتماعی اشاره کرده است؟ 

 های زیر چه مفهوم مشترکی دارند؟ متن 37

 « خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرومن نمازم را وقتی می» الف(

  « اش آیات وحی بر لب دارد.صحرایی که حتی درختش، غارش، کوهش و سنگریزه» ب( 
 اشاره دارد؟ « کلُّ شیءٍ اِلی أصلِهِ »کدام یک از ابیات زیر، به سخن مشهور  38

 انییید الیییف( کیییز نیسیییتان تیییا میییرا ببرییییده
 

 انیییییید در نفیییییییرم مییییییرد و زن نالیییییییده 
 

 ب( هییر کسییی کییاو دور مانیید از اصییل خییویش 
 

 بیییییاز جویییییید روزگیییییار وصیییییل خیییییویش  
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 آورد؟ را به یاد می« منطق الطیر»هر یک از ابیات زیر، کدام وادی از هفت وادی  39

 الییف( مییرد حیییران چییون رسیید اییین جایگییاه 
 

 در تحیییییییر مانییییییده و گییییییم کییییییرده راه  
 

 ای ب( هشییییت جنّییییت نیییییز اینجییییا مییییرده
 

 ای هفیییییت دوزخ هم یییییو ییییییخ افسیییییرده 
  

 ها پاسخ دهید. با توجه به ابیات زیر، به پرسش 40

 کییی  چیییون تیییو طرییییق پاکبیییازی نگرفیییت »
 

 بیییییا زخیییییم نشیییییان سیییییرفرازی نگرفیییییت  
 

 زییین پیییش دالورای کسییی چییون تییو شییگفت 
 

 « حیثیّییییت مییییرگ را بییییه بییییازی نگرفییییتی 
 

 ب( مقصود از به بازی گرفتن حیثیّت مرگ چیست؟                  الف( مخاطب شاعر در این دو بیت کیست؟

 )ی  مفهوم اضافی است.( های ستون اول با کدام مفهوم در ستون دوم متناسب است؟ هریک از بیت 41

 ستون دوم )مفاهیم(  ها( ستون اول )بیت

 از دسیییت و زبیییان کیییه برآیییید/ کیییز عهیییدة شیییکرش بیییه در آیییید  الف
 

 ناپایداری قدرت 

 من که هر آن ه داشتم اول ره گذاشتم/ حال برای چیون تیویی اگیر کیه الیقیم بگیو  ب 
 

 دشواری راه عشق 

 بیگانه ستیزی   الحزن است ای کاو شود از دست اجانب آباد/ زاش  ویران کنش آن خانه که بیتخانه ج 

 اش نام نهادند اش نام نهادند/ کی بود و کجا بود و کیکه کیکاووس کیانی  د
 

 از جان گذشتگی عاشق 

  ناتوانی در سپاسگزاری از خداوند 

 های زیر را بنویسید. کنایهمفهوم  42

 .آوردمداشتم شاخ درمیهایش تراشیب( از این بهانه                       .ماسدتوطئة ما دارد میالف( دیدم 

 مرتبط با هر گزینه را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. مفهوم  43

 ( نامکرّر بودن قصة عشق /گراییپرهیز از کهنهقدیمی است، قدیمی ندانم ) نم و آن هروز باید ذکری واحد را مکرر بخوا هرالف( 

 ( عدالت خواهی /از ماست که بر ماستکند )ب( گلّة ما را گِله از گرگ نیست/ کاین همه بیداد شبان می
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 نامة تشریحیپاسخ 
   کارگاه متن پژوهی

 
 

 
 

 گردشگاه، تماشاگاه د(               خوراک، رمق، نیروج(         خشمگین و قهرآلودب(     بالیده، بلندالف(  -1

                3گزینه  -5                     غربتب(     مُصرالف(  -4                      واژة اندیشه -3                   «ب»گزینه  -2

  الیه         ب( قیدِ صفت     الف( صفت مضاف -8            2گزینه  -7         خواسته  خاسته:       تأللؤطأللؤ:     هریوهحریوه:  -6

         جان کاووس کی الف( شهریار           ب( حرف اضافه           ج( ترکیب اضافی:  -9

 دو تخته فرش -11           وجودنداردنیست:                 برویم شویم:     -10
       

 واو عطف            ج( ماضی نقلی        د( قرینه لفظی ب(       گل و وگیاه و پشم گوسفندان را رنگین کرده است. الف(  -12

 حضّار ب(جبهه       الف( -14بلندترین کوه روی زمین/ بدل                    -13

 هم پایه ساز: اما          وابسته ساز: که -16            )منسوب به کاوه(نسبت  ب(        )مانند کوه(شباهت الف(  -15 

 اگر خوابم اگر بیدار؛ میهن ای میهن (ج      گناهای محسن شهید من ای حسن بی ب(            بیداری ستاره در چشم جویباران الف( -17

             حسن تعلیل( 5             آمیزیح   (3            ایهام( 2 اسلوب معادله( 1 -19              1گزینة  -18

 ظلم و ستم -20

                    جمال و کمال -21

 داستانی                  ب(                 ملّیالف(  -22

 عطار ب(            اخوان ثالث الف( -23

 دست زمان                   )می بیند، می جوید(عشق  -24
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