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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 الزامیبخش  )الف
 .پاسخ دهید) نمره16(کسب  براي 26تا 1سواالت، به عزیزدانش آموز

 )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

.اي دیدند کننده رباالي کوه، روشنایی خیرهب قلیلة این عد)ب                     .به امید اجابت به درگاه حق برداردانابت دست )الف
 مرد و زن نالیده اند نفیرم در) د/       روایت کردخوب و پاك آیین  ةهریو آن .../هفت خوان را )ج

1 

 .جدول زیر را کامل کنید  2
 مترادف  هم آوا  واژه

 غربت 

5/0 

 .امالي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید  3
  آن را که باشد نوح کشتیبان؟) بهر / بحر( چه باك از موج ) الف

  هاي شما بودم در شنیدن حرف) صرم/ سر م( می دانید که من بیش از همه ) ب
 .آبی مدیترانه دوخته شده است) طیلسان/ تیلسان (هاي رنگارنگ بر  هاي کوچک و بزرگ مثل وصله جزیره) ج

  

75/0 

  .یک را بنویسید؛ درست هرمورد نادرستی امالیی وجود دارد ، سهدر گروه کلمات زیر  4
 مسلک و روش، سطور و چهارپا، آدمی، صداي مهیب، آذرم و حیا جثّۀ ،، چریغ آفتابیقما و تاراج، عملیات احداث

75/0 

 .در جدول زیر، درست یا نادرست بودن هریک از موارد داده شده را تعیین کنید  5
.            ، در هردو مصراع بیت زیر، اسنادي است»نیست« فعل   الف

  »من دور نیست               لیک چشم و گوش را آن نور نیست ۀمن از نال سرّ« 
  

 نادرست  درست

.            مفعول است»  برگ و بار«در بیت زیر واژة   ب
  »امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو/ غم برگ و بار من و تودیروز اگر سوخت اي دوست، «

 نادرست  درست

 نادرست  درست.                          صفت صفت است» بسیار«،  واژة »بسیار مهربان دوست«در گروه اسمی   ج

75/0 

6  االت پاسخ دهید، به سؤ»دوچین، هوا را عطرآگین ساخته است بوي شبدرِ« ه به جملۀ با توج.
 است؟ »صفت ِ مضاف الیه«واژه  کدام) ب                               .را بنویسید» عطرآگین «  نقش دستوري واژة) الف

5/0 

و هرچه موجودند، از روحانی و جسمانی، . »کمال«است و یکی » جمال«سن یکی هاي ح بدان که از جملۀ نام«نوشتۀدر   7
  ،»را به جمال میلی نباشد اوو هیچ کس نبینی که . اند طالب کمال

 .را تعیین کنید» او« مرجع ضمیر)ب                                          .یک مورد حذف فعل بیابید و بنویسید) الف

5/0 

دوم  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

8  پاسخ دهید ها پرسش، به ه به بیت زیربا توج.  
  »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب       تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند«

  .برگردانید »عادي« به شیوة »بالغی«بیت را از شیوة ) الف
  ؟در کدام مصراع این بیت به کار رفته است )پیوند( ربط» واو«) ب

  

  

  
  

5/0  
25/0  

  ) نمره4( قلمروادبی 
  .هاي زیر را بنویسید مصراع دوم هریک از بیت  9

  ..................................................................                                       اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار) الف
  ..................................................................                                       رتـهاي آخ ـت نفـسی اسـریز زندگـلب) ب

  

  

1  

  ؟را کامل می کند» خاموشی جنونمزآ که در هوایت با«، بیت کدام گزینه  10
  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران) ب       لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران                          ) الف

  اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )م جویباران                                 دــبیداري ستاره در چش) ج
  

5/0  

  ؟شود دیده میدر کدام بیت، » و اسلوب معادله مجازتلمیح ، «از آرایه هاي هریک   11
  دـــآیــه درکرش بــده شــز عهـکـــد                   رآیـــه بــان کــت و زبـاز دس) 1
  یکسان می کند پست و بلند راه را ،سیل            عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را        ) 2
  آنترس از  گو می ،رکه نمرودي استـه          ان           ــود زیــــم را نبــابراهیش ـآت) 3

  
  

  

75/0  

  زیر چیست؟ دو مصراعمشترك در  آرایۀ  12
  پنهان مکن آتش درون را) ب            با شیر سپهر بسته پیمان                        )الف   

  

25/0  

13  پاسخ دهید ها پرسشبه  ،زیر نوشتۀه به با توج.  
   از پشت در زمانی که ماه داشت سربلند  ،توانست مخفیگاه من باشد کجا می. یید کردأشما گمان مرا ت لطیف و مالیم زمزمۀ«
  »آمد؟ ابرهاي تیره بیرون می 

  است؟ »تشخیص« کدام واژه داراي آرایۀ) الف
       دیده می شود؟ »آمیزي حس«در کدام قسمت، آرایۀ ) ب

5/0  

  است؟داراي کدام زمینۀ حماسه  ،هاي زیر بیتیک از هر   14
  »  دل، جنگ آتش بساخت سیاوش سیه را به تندي بتاخت              نشد تنگ«)الف

  »ـن بود راهن و ایـن بود آییــچنی         اه    ـــوگند پرمایه شـبدان گاه س«)ب
  

5/0  

  .هر یک از آثار زیر را بنویسید نام پدیدآورندة  15
  در حیاط کوچک پاییز در زندان) ب                            تمهیدات                              ) الف

  

5/0  

  ومادامۀ سؤاالت در صفحۀ س
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٣

  )نمره 5/6(قلمرو فکري 
                                                                                          dهر یک از موارد زیر را به نثرروان بنویسید معنی.  

16  ش جان نیستدر عشق کسی قدم نهد ک  
  

5/0  
  5/0  .میرند هاضمه می از سوء هاي ثروتمند، معموالً هاي بزرگ هم مانند آدم امپراتوري  17
  5/0  رزهــاي گــو اژدهــراي چـبگ  18
  75/0  ؟ ر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و توـغی      در کوچه هاي غم و درد           ،آن جا در آن برزخ سرد  19
  75/0  »جز نقشی زپود و تار نیست ،پوسیده است«:گفت»             ــرون کُنمامه ات بیـت جــر غرامـاز به«:گفت  20
  5/0  بــعد تَــانی صـــر زمــد هـــت آیـــپیش           ب     ـــطل ه واديــی بــرود آیـــــون فــچ  21

  .به سؤاالت درك مطلب پاسخ دهید
22  بی عیار و شعرِ محض خوب و خالی نیست/ است  عیار مهر و کین مرد و نامرداین / ؛ شعر نیست « ه به سرودةبا توج/«  

  چیست؟» خالیشعر محض خوب و « مقصود از) الف 
  منظور شاعر از قسمت مشخّص شده، چیست؟) ب

  

5/0  

کید سعدي بر دو صفت الهی تأ، »و وظیفۀ روزي به خطايِ منکَر نبرد فاحش ندرد بندگان به گناه ناموسِ پردة«نوشتۀ  در  23
  .آن دو را بنویسید؛ کرده است

  

  5/0  

  . مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید  24
  اقـــتا بگویم شرح درد اشتی        سینه خواهم شرحه شرحه از فراق     « 

  »پرده هایش پرده هاي ما درید        د          ـریـُریف هرکه از یاري بـح ،نی
 

)  

5/0  

25    

     .، متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهید»دوم«، با کدام یک از مفاهیم ردیف »اول«بیت هاي ردیف یک از هر
  ).یک مفهوم اضافی است ،»دوم«درستون ( 

  ردیف دوم    ردیف اول
  بیان نابه سامانی هاي جامعه  1  ارــــردش روزگــود گــان بــزین ســک  /ه مدار    دـــت انــاوش بدو گفـــسی   الف
  بر دشمنابرازخشم   2  گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست/ زان سبب افتان و خیزان می روي ،مستی :گفت  ب
  بیگانه ستیزي  3  ا ژرف ژرفـــت و دریــه ره دور اســـزان ک/   ردي باید این ره را شگرفــر مــشی  ج
  گراییتقدیر  4  استزن الحش آن خانه که بیت نَویران کُ زاشک /  خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد   د

  هاي راه عشقبیان دشواري   5    
  

1  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تناسب دارد؟  ،داخل کمانک هاي عرفانی وادياز  یک کدامبا  ،زیر هاي بیتیک از هر  26
  )طلب/ استغنا( هشت جنت نیز اینجا مرده اي است       هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است)الف

 )فنا/ توحید( تو ،گم شده بینی زیک خورشیدتو              ،اویدـج ـایۀزاران سـد هـص)ب
   

5/0  

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم
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٤

  انتخابیبخش ) ب
  .پاسخ دهیدبه دلخواه انتخاب کنید و را  سوال 8فقط ،  42تا  27از سوال  ،)نمره 4(کسب  برايعزیز،  دانش آموز

  )نمره 3(قلمرو زبانی 
  .بنویسید در هر مصراع ص شده راضمایر مشخّنقش دستوري   27

  را زین سخن گشت خوار مـکه دوزخ  )ب             کاله            ت گفت آگه نیستی کز سر درافتاد) الف
  

5/0  

  ، »خوردهي قطور و باروهاي دود، شهري است قدیمی با دیوارهاپایتخت ایتالیارم، « در نوشتۀ   28
  شده، داراي کدام نقش دستوري است؟ صگروه اسمی مشخّ) ب                       دارد؟  » معطوف«نقش تبعی  ،کدام واژه) الف

5/0  

29  پاسخ دهید ها پرسش، به زیر ه به سرودةبا  توج.  
»بنگاردرا لۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن آیا چیزي در مخی /؟باشد ا جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکردهام!«  

است؟   »خباريمضارع ا«زمان کدام فعل، ) ب           .بیابید و بنویسید »سازهم پایه «یک پیوند  در این سروده،) الف
  

5/0  

  .با معناي متفاوت به کار ببرید ،را در دو جمله» ساخت«فعل   30
  

5/0  

  یکسان است؟  ،گزینه کدام، با کاربرد این نشانه در »خواهان«در واژة  ،»ان« نشانۀ کاربرد   31
  پایان) د                                گریزان) ج                             سپاهان  ) ب                  خاوران   )الف

  

5/0  

  :» صداي زنگ تلفن از سرسراي امارت بلند شد ،در این اثنا«در عبارت   32
  .را بنویسید» سرسرا«معناي واژة ) ب                                    امالي کدام واژه نادرست است؟ )الف

5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  . مناسب کامل کنید هاي زیر را با واژة جمله  33

. ......... داستانِنویسندة ) ب .            ستا ................ نبه ، نوشتۀهاي دوش کتاب قصه) الف ......علی جمال زاده استد ، محم.  
  

5/0  

/ براي دستان من،/ تو  بخند ؛ زیرا خندة /در تاریک ترین لحظه ها می شکفد/تو  خندة/ ،عشق من« سرودةدر   34
  : »شمشیري است آخته

  .توضیح دهید ص شدهقسمت مشخّدر  را »استعاره«کاربرد ) الف
  رده است؟ادبی بهره ب پایانی از چه آرایۀ شاعر در بند) ب

  

5/0  

  ؟است نادرست ،آرایه هاي ادبی داخل کمانک کدام یک ازباتوجه به هریک از اشعار داده شده،   35
  )، جناس، تضادحسن تعلیل( قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم/ ه بیرون تیره بود وسرد همچون ترسگرچ)الف

  )، تشبیهمجاز، تلمیح(ت ــزدشهر و ـد زشـدن آمـت      خروشیـون گذشـش به هامـوه آتـو از کـچ)ب
  

5/0  

  .بررسی کنیدرا ) همسان( ، آرایۀ جناس تام»باد«در بیت زیر، باتوجه به واژة   36
  آتش است این بانگ ناي و نیست باد           هر که این آتش ندارد نیست باد

  

5/0  

  پنجمادامۀ سؤاالت در صفحۀ 



 

 

  باسمه تعالی

  3فارسی :درس  نهاییسؤاالت  امتحان     
  : رشته

ادبیات و علوم انسانی و 
  علوم و معارف اسالمی

  5: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع

  دقیقه 90:مدت امتحان 03/1399/ 26:  تاریخ امتحان  :خانوادگی نام و نام       دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399 سال نوبت خرداد سراسرکشور در روزانۀ دانش آموزان

http://aee.medu.ir 
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٥

  )نمره 3(قلمرو فکري  
  )یک بیت اضافی است(با کدام بیت متناسب است؟ زیر، مفاهیم  ازهریک   37

  »اشتیاق پایان ناپذیر عاشق«) ب                                        »    قدرتناپایداري «)الف     
 ست      پیچ و تاب ه ،در رگ جان هر که را چون زلف     ن را                ــسد حلقه بر در زد حریم حـمی توان )1
 دــر شـــروزش دی ،تــر که بی روزي اس,ـه                       دـــر شـش سیــزآب ،یـهر که جز ماه) 2

 ؟ادندــکی اش نام نه  ؟ا بودــکج  ؟ودـی بــک                  ادند     ـــه کی اش نام نهـکاووس کیانی ک) 3
  

5/0  

  .بنویسیدرا ص شده معناي قسمت مشخّدر بیت زیر،   38
  »جمله سر از یک گریبان برکنندروي ها چون زین بیابان در کنند              «

  
  

5/0  

 ؟ را ناممکن می داند چیزهاییتوصیف چه  ،زیر در سرودة شاعر  39

  سجایاي ارزشمند تو را  که بتواند عشق مرا یا/ براي نوشتن چه حرف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي«  
  »بازگو کند؟    

5/0  
  
  

  

  »گل سرخ را از من مگیر/ خنده ات را نه / ا هوا را از من بگیر، ام/ نان را از من بگیر، اگر می خواهی،  «در سرودة   40
  چیست؟به ترتیب، ، »گل سرخ«و » نان و هوا«منظور شاعر از  
  

5/0  

41  پاسخ دهیداالت ه به عبارت زیر به سؤبا توج.  
  ه    م وحدده  و متکلّـع را چیـنوك جم ،ش زبانی و حــرّافی  و شـوخی و بذلهوــده و در خـم گرم شـحاال دیگر چانه اش ه« 

  »و مجلس آراي بالمعارض شده است     
  خوش زبانی، حرّافی، شوخی و بذله، مفهوم یکسانی دارد؟«، با کدام یک از واژه هاي »چانه گرم شدن«) الف

  چیست؟» چیدن نوك جمع« مقصود از)ب
  

5/0  

42  چیست؟  »عشق جاودانی«ه به سرودة زیر، ویژگی با توج  
  »هی به گرد و غبار جراحات پیري داردو نه توج/ این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند«
  

5/0  
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١

  الزامیبخش )الف
  .لظفا به پاسخ هاي درست مشابه، نمره اختصاص دهید! خدا قوتهمکار گرامی، 

  )نمره 5/5(قلمرو زبانی 
 125 ، ص25/0اندك، کم،  )ب                   13، ص25/0سوي خدا، توبه، پشیمانی ،بازگشت به  )الف  1

  46 ، ص25/0،فریاد و زاري به صداي بلند) د                                         110، ص 25/0هروي، منسوب به هرات، )ج
  

1  

2    

  مترادف  هم آوا  واژه
  84، ص  25/0 تنهاییبیگانگی، دوري،  84 ، ص25/0قربت،   غربت     

  
  

5/0  
  

  

  61، ص25/0طیلسان، ) ج                            88، ص 25/0، مصر) ب                      13، ص 25/0بحر، ) الف  3
 

  

75/0  

  75/0  34 ، ص25/0ستور:  سطور و چهارپا؛            100 ، ص 25/0آزرم، :  ؛       آذرم و حیا       77 ، ص 25/0یغما ، :  یقما و تاراج  4

  75/0  74 ، ص 25/0نادرست، ) ؛          ج             84 ، ص25/0درست، )؛          ب        46 ، ص25/0نادرست ، ) الف  5
  5/0  81، ص 25/0دوچین، ) ب                                                             81،، ص25/0مسند، ) الف  6
  52، ص25/0هیچ کس، )ب           52،   ص25/0،)است(، یکی کمال » است«ل حذف فع) الف  7

  

5/0  

  62، ص 25/0مصراع دوم، ) ب، 25/0.تا از خویش تهی شد و آن را نی نامیدند25/0چوب، صدتیغ جفا بر سر و تن دید یک ) الف  8
  

75/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  97، ص  5/0غوش تو پناه ،به آ آورده مرگ، گرم) ب           117، ص 5/0، ! سجودم؛ میهن اي میهن به سوي تو بود روي )الف  9

  

1  

  5/0  57، ص 5/0،فریادها برانگیخت از سنگ کوهسارانیا ) ب(  10
  106، ص  25/0تلمیح، ) 3                   49، ص 25/0اسلوب معادله،) 2                      12، ص 25/0، )و زبان دست(مجاز، ) 1  11

  
  

75/0  

   34و35، ص  25/0،)و خشم شیر سپهر، استعاره از خورشید و آتش استعاره از اعتراض(یا مجاز استعاره  12
  

25/0  

  5/0  90، ص 25/0 زمزمۀ مالیم زمزمۀ لطیف،) ب                                                                    25/0ماه ، ) الف  13
  5/0   103، ص 25/0ملّی، ) ب                                   104، ص 25/0قهرمانی، پهلوانی، )الف  14
  5/0  114، ص 25/0مهدي اخوان ثالث، ) ب                              53، ص 25/0عین القضات همدانی، ) الف  15

  )نمره 5/6(قلمرو فکري 
  53، ص  25/0. )از جان خود بگذرد( که به خودش توجه نداشته باشد 25/0کسی می تواند به عالم عشق وارد شود  16

  

5/0  

  5/0  62، ص /. 25به خاطر زیاده خواهی و زیادخوردن از بین می روند،  25/0مانند انسان هاي ثروتمند،  ،پادشاهی هاي بزرگ  17
  5/0  35، ص25/0. حمله کن 25/0، دار وسمیهمانند اژدهاي زهر  18

  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ دوم
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٢

  75/0  84، ص 25/0.ظلم و ستم چیزي نمی دیدیم ما جز 25/0که همه جا پر از درد و رنج بود، 25/0در دوران حکومت ستم شاهی،  19
فقط ظاهر لباس را ، و به سبب فقر کهنه استپوسیده ولباس من  :، مست گفت 25/0را از تو می گیرم لباست  25/0براي جریمه، :مأمور گفت  20

  19، ص  25/0. دارد
75/0  

  5/0  122، ص 25/0.با رنج و سختی زیادي روبه رو خواهی شد، هرلحظه 25/0یعنی طلب، قدم بگذاري، وقتی به بیابان و مرحلۀ اول  21
  5/0    110،ص 25/0معیاري براي سنجش مردانگی و نامردي،  )ب 25/0، )یا شعري که به محتوا توجه ندارد( ظاهري داردشعري که فقط زیبایی ) الف  22
  5/0  12، ص 25/0و بخشندگی  رزاق بودن، و  25/0،)ستّارالعیوب(پوشانندة گناه و خطا    23
  5/0  47و  46ص . حال عاشق و عارف را کسی درك می کند که درد عشق کشیده باشد: مفهوم مشترك  24
  1  26،ص  25/0، 3) د     ؛                      120، 25/0،  5) ج    ؛                19، ص 25/0،  1) ب      ؛            103، ص  25/0،  4) الف  25

  

  5/0  125، ص 25/0فنا، ) ب                                               123، ص 25/0، استغنا) الف  26

                                                                   بخش انتخابی ) ب                                                                                                
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  101، ص 25/0متمم، ) ب                                                19، ص 25/0مضاف الیه، ) الف  27
  

5/0  
  5/0  62، ص 25/0بدل ،  )ب                                                                     25/0بارو، ) الف  28
  155، ص 25/0،گنجد می) ب                                                                       25/0اما، ) الف  29

  

5/0  

، )بناکردند( بیمارستان بزرگی ساختنددر کنار آن ورزشگاه، ) 2؛  25/0، ) سازش کرد/ کنار آمد(او با نامالیمات زندگی ساخت) 1  30
  ).، نمره اختصاص می یابدسایر پاسخ هاي درستبه ( 105، ص  25/0

5/0  

  5/0  152، ص گریزان) ج  31
هال و واژه هاي  برابر( ي ساختمان به آن باز می شودطه اي سقف دار در داخل خانه ها که درِ ورودمحو)ب   ،25/0عمارت،  :امارت  )الف  32

   137، ص  25/0، )البی
5/0  

  )نمره2(قلمرو ادبی   
  

  5/0  .)ذکر نام آثار دیگر نویسنده ، درست است( 140، ص  25/0کباب غاز، ) ب                         162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  33
  5/0  150، ص 25/0 یا کنایه ، )خنده به شمشیر(تشبیه ) ب، 25/0.که از ویژگی هاي آن شکفتن است تشبیه شده یخنده  به گل) الف  34
  5/0  109، ص25/0 تلمیح،) ب                                         104،ص 25/0حسن تعلیل، ) الف  35
  5/0  47، ص  25/0.است ،)الهی باشد(فعل دعایی و در مصراع دوم  25/0 )باد و هوا( اسم در مصراع اول  »باد«  36

  )نمره 3(فکري قلمرو  
  5/0   47، ص 25/0،  2) ب                                                 62، ص 25/0،  3) الف  37
  5/0  123ص . همگی به وحدت و یگانگی می رسند  38
  5/0  155ص  25/0، و ویژگی هاي ارزشمند معشوق ،25/0میزان عشق و شیفتگی عاشق بیان  39
  5/0  25/0 )عشق( خنده و شادي،: گل سرخ                              25/0 نیازهاي جسمانی و مادي: نان و هوا   40
  5/0  137، ص  25/0  مسلّط شدن بر دیگران در سخن گفتن )ب                                                                25/0حرّافی، ) لفا  41
  5/0  155ص .تأثیري ندارد عشق این  می بیند و گذر زمان و پیري درهمواره معشوق را زیبا   42
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