باسمه تعالي
سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

سؤاالت درس :فارسي 3

آموزش و پرورش شهرستان بابل

نام و نام خانوادگي:

مهر آموزشگاه

وقت آزمون54 :دقيقه
تاريخآزمون0311/01/ 01 :

نام آموزشگاه  :غيرانتفاعي پرديس

نوبت :اوّل

پايه :دوازدهم  /رشته :تجربي،رياضي و انساني

تعداد سؤال 21 :تعداد صفحه2

رديف

شروع:

شرح سؤاالت

صبح
ص0

بارم

الف )قلمرو زبانی ( 3/5نمره)

معني واژههای مشخص شده عبارات زير را بنويسيد.
0

1/ 4

الف) درختان آب را تا مزرعه مشايعت ميکنند).......................( .
ب) تن زجان و جان ز تن مستور نيست().............................

2

معادل معنايي کدام گزينه با توجّه به معني نادرست است؟1/24
الف) انگاره( طرح )

ج) اُورند ( سرير)

ب) وسيم (صاحبجمال)

1/24

درگروه اسمي زير امالی واژه نادرست است ،بيابيد و شکل صحيح آنها را بنويسيد .
3

بحر مکاشفت -گناه فاهش – عدليّه و دادگستری –تزوير و نيرنگ -بساط شيريني -ابديت و جاودانگي-

1/ 4

غايتالقُصوای مقصود  -اکراح و ناخوشايند
5

امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنيد.

1/24

الف) همه به هم ( ذلُ  -زُل ) زديم.
-0با توجّه به گروه اسمي« تاب آفتاب آن جمال يار باوفا » به سؤاالت زيرپاسخ دهيد1/4 .

4

الف) هسته)......................(:

ب) ترکيب وصفي)...............................( :

-2در عبارت« کتاب کامالً مفيد سعدی» نوع وابستهوابستۀ خواسته شده را مشخّص کنيد1/24 .

1/74

الف) « قيد صفت» () ....................................
6

7

8
ب)

نقش هريک ازکلمات مشخص شده زير را بنويسيد.
الف) ای مرغِ سحر! عشق ز پروانه بياموز (  ) ...................ب) وجه خدا اگر شودت منظر نظر ( )......................
کاربرد معنايي فعل« است » در کدام گزينه غير اسنادی است؟
الف)با آنکه جيب و جام من از مال و مي تهي است

ب)ما را فراغتي است که جمشيد جم نداشت

نوع حذف را به قرينه ( لفظي ،معنوی)در نوشتۀ زير مشخص کنيد.
الف) باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوی () .................................
قلمرو ادبی 2/5 ( :نمره)

الف )سِرّ من از نالهء من دور نيست  /ليک چشم و گوش را آن نور نيست (
ب) محرم اين هوش جز بي هوش نيست  /مر زبان را مشتری جز گوش نيست (

1/ 4

)
)

در مصراع زير يکي از واژههايي را که در معنای « مجازی» به کار رفته است؛ بيابيد و مفهوم مجازی آن را بنويسيد.

01

1/24
1/ 4

درکدام يک از ابيات زير آرايۀ «اسلوب معادله» بکار رفته است؟
1

1/ 4

« مرداد مه و گاه دیاش نام نهادند »

( ) ............................................. ، ....................

1/ 4

برای موارد مشخّص شدۀ زيرکدام آرايۀ ادبي مقابل(ايهام،تشبيه ،استعاره)مناسب است؟(يک مورد غير تکراری)

00

الف) فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زُمُرُّدين بر روی زمين بگسترد ()................................
ب) گفت «:رو صبح آی،قاضي نيمه شب بيدار نيست » () .............................
نام و نام خانوادگي دبير و امضا:

نمره با عدد:

نمره با حروف:

ادامۀ سؤاالت در صفحه دوم

نمره پس از تجديد نظر:

1/ 4

شرح سؤاالت

ادامۀ سؤاالت قلمرو ادبي:

ص2

کدام گزينه در مورد صاحبان آثار زير نادرست است؟
02

الف) بخارای من ايل من  :محمّد بهمن بيگي
ج) تمهيــــدات :سهروردی

ب) فيه ما فيـه :موالنا

1/ 4

د) مثل درخت در شب باران :شفيعي کدکنـي

حفظ شعر ( 1/4نمره)
 -0بيتِ بعدی شعر زير ازحافظ  ،در کدام گزينه آمده است ؟
03

ج)

« دست از مس وجود چو مـردان ره بشوی

تـا کـيـمـيـای عـشـق بـيـابيّ و زر شـوی »

الف) گر نور عشقِ حـق به دل و جانت اوفتد

باهلل کـز آفتـاب فلـک خـــوب تـر شــوی

ب) خواب و خورت ز مرتبۀ خويش دور کرد

آن گه رسي به خويش که بيخواب و خورشوی

1/ 4

قلمرو فکری (4نمره)

معني سرودهها و نوشتههای زير را به فارسي روان باز گردانيد 0/4 (.نمره)
الف -باب علم بر روی فقير و غني باز بود1/4 .
05

0/4

ب-گفت «:نزديک است والي را سرای ،آنجا شويم »1/4
ج -عشق هر کسي را به خود راه ندهد و به همه جايي مأوا نکند1/4 .

04

درک مطلب (2نمره)
عبارت زيرياد آور کدام مَثَل است؟

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

1/ 4

« از بيم عقرب جرّارهء دموکراسي قرن بيستم ،ناچارشده به مار غاشيهء حکومت سرهنگها پناه ببرد».
پيام کلي بيت « آيين طريق از نَفَس پير مغان يافت  /آن خضر که فرخنده پياش نام نهادند».در گزينۀ .......

06

آمده است؟

07

درک و دريافت شما از جملۀ زير  ،برتری  ...................بر  ........................است .

الف)نفس گرم مرشد در عبادتگاه

1/ 4

ب) ضرورت وجود يک راهنما و مرشد در مراحل سير و سلوک
« سودای عشق از زيرکي جهان بهتر ارزد و ديوانگي عشق بر همه عقلها افزون آيد».

1/ 4

کدام بيت ،به اين سخن مشهور« :کُلُّ شَيءٍ يَرجِعُ اِلَي اَصلِهِ( ».هر چيزی سرانجام به اصل و ريشۀ خود بازميگردد،).

08

اشاره دارد؟
الف -هر کسي کاو دور ماند از اصل خويش  /باز جويد روزگارِ وصلِ خويش

1/ 4

ب -بيگاه شد بيگاه شد ،خورشيد اندر چاه شد  /خورشيدِ جانِ عاشقان در خلوت اهلل شد

کدام گزينه به مفهوم عبارت مشخص شدۀ « امپراطوریهای بزرگ هم مانند آدمهای ثروتمند ،معموالً
01

از سوء هاضمه ميميرند ».اشاره ندارد؟
الف) در اثر حرص و طمع نابود مي شوند .

21

1/24
ب) از پُر خوری حسابي سير مي شوند.

در بيت «ای مادر سر سپيد بشنو /اين پند سياه بخت فرزند» منظور از«مادر سر سپيد» و «سياه بخت فرزند»
چيست؟

الف) کوه دماوند -ملکالشعرای بهار

ب) کوه دماوند -مردم بدبخت جامعه

1/24
01

« انديشهتان شکوفا »

نمره

