
 

 ۴:باسمه تعالی                                                       تعداد صفحات :                      adabiyatjame11@       شماره صفحه 

 دقیقه  ۵۷ :مدت امتحان    ورش استان البرز                        اداره کل آموزش و پر                                                           ۳فارسی :نام درس 

 ۸۹/ ۰۱/        :کرج                          تاریخ امتحان  ۳مدیریت آموزش و پرورش ناحیه                     دوازدهم   :تجربی، ریاضی،انسانی پایه :رشته

 :سواالت دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه                    ساعت                                                    :نام و نام خانوادگی 

 :هنرستان و دبیرستان شهید ثانی                                  شماره داوطلب                       :                                                         کالس 

 (دی ماه )نوبت اول                           فرحناز حسینی                                        :نام دبیر

 (ع)امام محمدباقر«خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد»

 بارم  یا آبی درپاسخنامه بنویسید  را با استفاده از خودکار مشکی تپاسخ سواال :تذکر ردیف

  (نمره ۵)قلمرو زبانی  

 . با توجه به معنا، امالی صحیح واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید ۰

 . ادیب بزرگ بود( حوزۀ ـ حوضۀ)ترین شاگرد  برجسته( الف

  (فراق -فراغ)سینه خواهم شرحه شرحه از ( ب

۷/۱ 

 (درست آنها را بنویسید)است؟  نادرست در عبارت زیر امالی کدام واژگان 2

بـه بدـه ه ـت فرسـن    « کـراا  »راه می افتادیم ؛سه فرصخ کوهستانی آب وآبادی داشت اما از « االغ تور»عصر از پاریز با 

 درشهر سیرجا  اطراق می کردیم « قنات حسنی»کنار  «چریق آفتاب»صبح هنگام . تمام بیابا  ریگزار بود 

 

۱/۵۷ 

 ها، امالی کدام گزینه درست است؟ معنای واژه با توجه به ۳

 خانۀ غم= بیت الهز  ( ب    صاحب جمال = مقیم ( الف

 چارپایا =  سطورا ( ت             درست= صواب ( پ

۱/2۷ 

 است؟« کمک»در کدام گزینه« همت»معنی واژۀ  ۴

ــدیف    ( الف ــته و ض ــن خس ــوه در ره و م ــا و ک  دری
 

 مـتم ای خضر پی خجسـته مـهد کـن بـه ه   
 

ــرد    ( ب ــر بب ــبم گ ــی طب ــطر م ــاد س ــت از ب  هم
 

 خبرازمن به رفیقی که به طرف چمـن اسـت   
 

ــ رد  ( پ ــالی ز فبــــــ  بگــــ  همــــــت عــــ
 

ــ رد    ــ  بگــ ــت ز مبــ ــه همــ ــرد بــ  مــ
 

ــایر قـــه     ( ت ــن ای طـ ــۀ راه کـ  همـــتم بهرقـ
 

ــ رم    ــن نوس ــهو م ــت ره مقص ــه دراز اس  ک

 
 

۱/2۷ 

 در بیت زیر چیست؟« شیدایی»معادل معنایی  ۷

ــیم آ   ــقت   بــ ــم ع ــ ــز غــ ــت کــ  اســ
 

ــیهایی    ــه شـــ ــم بـــ ــرآرد دلـــ ــر بـــ  ســـ
  

۱/۷ 

. به ترتیب در گزینۀ « رواق، مشایعت، نشئه، نفیر»معنی لغات  ۶  .است.....................

 .همراهی کرد ، بنایی که با سقف گنبهی یا به شکل هرم، سرمستی، فریاد و زاری به صهای ببنه( الف

 . ، فریاد و زاری به صهای ببنهسرمستیرم، همراهی کرد ، بنایی با سقف گنبهی یا به شکل ه( ب

 .بنایی با سقف گنبهی یا به شکل هرم، همراهی کرد ، خماری، فریاد و زاری به صهای ببنه( پ

 .بنایی با سقف گنبهی یا به شکل هرم، پاره پاره، دوستهار، همراهی کرد ( ت

۱/2۷ 

 . سید روابط بین کلمات زیر را تشخیص داده و بنوی- ۵

 :کبه خود و کمربنه-ب                       :              تضرع وزاری  -الف

۱/۷ 

 «جدول زیر را کامل کنید و هرکسی از ظنّ خود شد یار من ۹

 فعل مسند نهاد جمله

    هر کسی از ظنا خود شه یار من
 

 

۵۷/۱ 



  صفحه دوم 

 زمان و نوع فعل جمله چیست؟« نه گذاشته بودمآن شب نیز من خود را بر روی بام خا»در جملۀ  ۸

 

۷/۱ 

 ؛ «پیراهن سبز سیر»در گروه اسمی  ۰۱

 کهام کبمه وابستۀ وابسته است؟( الف

  .نوع وابستۀ وابسته را بنویسیه( ب

 . ها را بک یه نمودار پیکانی وابسته(پ

۵۷/۱ 

 . را در بیت زیر مشخص کنید «ت »و «  م»یر اضمنقش  ۰۰

ــی ــ  م ــریم و م ــکبار  گ ــیل اش ــن س  رادم از ای
 

ــت     ــه در دل بکارم ــت ک ــت اس ــم مطب  تخ

  

۷/۱ 

 .ترکیب های وصفی را مشخص کنید در بیت زیر  ۰2

ــی  ــن بــ ــتا    زیــ ــ به بســ ــردا  ســ  خــ
 

ــه  ــردم خردمنــــــــــ  داد دل مــــــــــ

  

۱/۵۷ 

 نوع حذف را در عبارت زیر مشخص کنید و بنویسید کدام کلمه حذف شده است؟ ۰۳

چه موجودنه، از روحانی و جسمانی، طالـب    و همه« کمال»است و یکی « جمال»یکی های حسن  بها  که از جمبۀ نام

 . انه کمال

 

۷/۱ 

 چیست ؟« مسجه خوابگاه مردم بهکار نیست  :گ ت/تا داروغه را گوییم ،در مسجه بخواب :گ ت »در بیت« را»نوع  ۰۴

 

۱/2۷ 

  (نمره ۷)قلمرو ادبی  

 طالح ادبی چه نام دارد؟ وگو در اص در بیت زیر این نوع گفت ۰۷

ــایی؟   » ــز کجـ ــتی کـ ــار گ ـ ــتین بـ  نخسـ
 

ــنایی  ــ  آشـــــ ــت از دار مبـــــ  بگ ـــــ
 

ــنه    ــه کوش ــندت در چ ــه ص ــا ب ــت آنج  ؟بگ 
 

 «بگ ــت انــهوه خرنــه و جــا  فروشــنه؟    
  

۱/2۷ 

 ( یک مورد اضافی است. )های مربوط به هر بیت یا عبارت را با خطی به هم وصل کنید آرایه ۰۶

 تبمیح (    1 مرزبا  را م تری جز گوش نیست/ مطرم این هوش جز بی هوش نیست( الف

 تضمین(    2 آتی ع ق او را چنا  گردانه که همۀ جها  آتی بینه( ب

 «ما عبهناک حق عبادت »:عاک ا  کدبۀ جاللی به تقصیر عبادت مدترف که( پ

 
 
 

  
 

 اسبوب مدادله( ۳

 ت بیه(۴

      

۱/۵۷ 

آرایۀ حسن تعلیل بهه کهار   « جوشش عشق است کاندر می فتاد/ آتش عشق است کاندر نی فتاد»آیا در بیت  ۰۵

 .رفته است؟ توضیح دهید

۷/۱ 

 .بگذارید ( غ)و ناردست را ( ص)عبارات درست را  ۰۹

م سهج   م و سیدوی ها واژه بین « یه، محبت و سیم پایه، عشقپس اول پایه، معرفت است و دوم پا»در متن -الف 

  . )         (وجود دارد 

  )        ( .استعاره دیده می شودآرایه ی   «برکش زسر این سپید معجر»درمصرع  -ب

 .)     (به غزل هایی که مطتوای آ  ها بی تر مسائل سیاسی و اجتماعی است غزل اجتماعی می گوینه  -پ

 .)     (از مولوی است نظومفیه مافیه اثر م -ت

 

۰ 



  صفحه سوم 

مشهخص شهده کنایهه از     کهدام عبهارت   « ، به جانت سهوگند سوزد جانت/ گر آتش دل نهفته داری»در بیت  ۰۸

 چیست؟

۷/۱ 

 . نویسندگان آثارزیر را بنویسید نام - 2۱

 :قصۀ شیرین فرهاد -ب                                     :فی حقیقه الد ق –الف 

۱/۷ 

2۰ 

 

 

 

 

 

 . جاهای خالی را پر کنیدرا بخوانید و های زیر  سروده

ــارا      آیینــۀ نگاهـت ،پیـونه صبـح و ساحـل -الف ــتاره ب ــبح س ــت، ص ــاه گاه ــه گ  لبخن
 

 ................................................................................. ....................باز آ که در هوایت ، خاموشی 

 حـق بـه دل و جانـت اوفتـه     گر نور ع ق-ب
 

 بـــاز کـــز آفتـــاب فبـــ  خـــوبتر شـــوی 
 

 کز آب ه ـت بطــر به ی  موی تر شــوی .................................................................................
 

۰/2۷ 

 

 

 

 

 

 ؟ تاس« گردر سرت هوای وصال است حافظا »کهام مصرع مناسب وتکمیل کننهۀ مصرع 22

 زین پس شکی نمانه که صاحب نظر شوی -الف

 در دل مــهار هیــچ که زیر و زبر  شوی  -ب

 بایه که خــاک درگــه اهل هنــر شوی -پ

 در راه ذوالجــالل چو بـی پا و سر شوی -ت

۱/2۷ 

  (نمره ۹)قلمرو فکری  

 مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟ 2۳

 «میرنه های ثروتمنه، مدموالً از سوء هاضمه می های بزرگ هماننه آدم امپراتوری»انه که  چه خوش گ ته

 

 

۷/۱ 

 تشبیه شده است؟ چرا چنین تشبیه شده است؟« ای تشنه جوینده»در این متن چه کسی به  2۴

سـنجیه   گ ت می ای می در آ  روزگاری که باب عبم بر روی فقیر و غنی باز بود و شاگرد بود که همچو  جوینهۀ ت نه

 .سپرد یافت و سرمی باالخره میو 

 

 

۷/۱ 

 چه باوریا موضوعی دارد ؟اشاره به « بازجوید روزگار وصل خویش/ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش»بیت  2۷

 

۷/۱ 

برداشهت  « نمایی نروم جز به همان ره که توأم راه/ ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی»کدام مفهوم از بیت  2۶

 ؟شود نمی

 ههایتگری خها ( ۴  پاکی خها ( ۳  نافرمانی انسا  ( 2  مال  بود ( 1

۷/۱ 

 «...یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده»در عبارت  2۵

 است؟« عارفا »م هوم کهام واژه ( الف

 ؟کنایه از چیست«سر به جیب مراقبت برد  »(ب

 

۰ 

نهام چهه مردمهی در دفتهر     « دم صاحب قلم نداشتهر ملّتی که مر/ فتد نامش از قلمزمانه در دفتر »در بیت  2۹

 شود؟ روزگار پاک خواهد شد و فراموش می

 

۷/۱ 



  صفحه چهارم 

 اشاره به چه موضوعی دارد؟« پس از عزیمت رضاشاه که قبالً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد»عبارت  2۸

 

 

۷/۱ 

 .یر را به نثر فارسی بنویسیدابیات و عبارات ز ۳۱

ــه ( الف ــاد    خان ــب آب ــت اجان ــود از دس ــاو ش  ای ک
 

 ز اش  ویرا  کنی آ  خانه که بیت الطز  است
 

 

 

  

 خاکی است که رنگین شهه از خـو  ضـدی ا    ( ب
 

 اش نــام نهادنــه ایــن مبــ  کــه ب ــهاد و ری
 

 

 

  

 بگرای چو اژدهای گرزه ( پ

 
  یهه خوا  ندمت بی دری ی همه جا ک(ت

 
 «آگه نیستی کز سر در افتادت کاله»: گ ت( ث

 

 
۰ 

 

 
۰ 

 
 

 

۷/۱ 

 

۷/۱ 

 
۷/۱ 

 نماد چیست؟« پروانه»واژۀ « چگونه می زند خود را به آتش/ ببین آخر که آن پروانۀ خوش»در بیت  ۳۰

 

 

۷/۱ 

 فرحناز حسینی  :طراح سوال 

 (باشید و شاد موفقهمیشه )                                                                                                                                                           

adabiyatjame/me.t://https۰۰ادبیات جام  یازدهم و دوازدهم کانال 

 

 باسمه تعالی 

 پاسخ و راهنمای تصحیح فارسی داوزدهم 

 دبیرستان شهید ثانی 

 فرحناز حسینی  :نام دبیر

 

 بارم (نمره ۵)قلمرو زبانی  ردیف

 ۷/۱  فراق -ب -حوزه -الف ۰

 ۱/۵۷ اتراق -چریغ –فرسخ  2

 ۱/2۷ گزینۀ پ ۳

 ۱/2۷ «ب »گزینۀ  ۴

 ۱/۷ (دیوانگی)سودایی  ۷

https://t.me/adabiyatjame11کانال


 ۱/2۷ .صطیح است« ب»گزینۀ  ۶

 ۱/۷ تناسب -ب/ ترادف -الف -۵

 فعل مسند نهاد جمله ۹

 شد یار هرکسی هر کسی از ظنا خود شه یار من
 

۵۷/۱ 

 ۷/۱ ماضی بعید ۸

 ص ت ص ت ـ پیراهن سبز سیر/  سیر  ( الف ۰۱
 

۵۷/۱ 

 ۷/۱ هر دو مضاف الیه هستنه ۰۰

 ۱/۵۷ خردا  س به ـ مردم خردمنه خردا  ـ بی این بی ۰2

 ۷/۱ ح ف به قرینۀ ل ظی( است:)در جمبۀ یکی کمال  ۰۳

 ۱/2۷ حرف اضافه ۰۴

  (نمره ۷)قلمرو ادبی  

 ۱/2۷ مناظره ۰۷

       2( پ/    ۴( ب/    ۳( الف  ۰۶
 

۱/۵۷ 

 ۷/۱ . دانه و این سوز نی حاصل ع ق است ببه، شاعر عبت جوشی می را ع ق می ۰۵

 ۰ (غ    )   -ت( /ص    )  -پ/ (ص     )     -ب/ (غ     )    -الف  ۰۹

 ۷/۱ کنایه از نابودی= سوزد جانت  ۰۸

 ۱/۷ احمه عرببو -ب/ شیخ شهاب الهین سهرودی   -الف -2۱

یکهم غریق بطر خها شو کما  مبر  -ب -۵/۰فریادها برانگیخت از سن  کوهسارا  /۵/2۰جنونم -الف 2۰

۵/۰ 

۰/2۷ 

 ۱/2۷ بایه که خــاک درگــه اهل هنــر شوی -پ 22

  (نمره ۹)قلمرو فکری  

یـا هـر   .شـونه  پردازنه سرانجام نابود مـی  گ رانی می که در این دنیا به عیی و نوش و خوش هایی آ  2۳

 عبارتی که چنین م هومی داشته باشه 

۷/۱ 

انـه و بـه اجبـار عبـم      شاگرد به جوینهۀ آب ـ مقصود ایـن اسـت کـه شـاگردا  شـی تۀ دانـایی بـوده         2۴

 انه آموخته نمی

۷/۱ 

 ۷/۱ اشاره به بازگ ت همه به اصل خوداست  یا اعتقاد به مداد دارد بیت 2۷

 ۷/۱ (.م هوم بیت فرمانبرداری و تسبیم است)« 2»گزینۀ  2۶

 ۰ کنایه از م  ول عبادت بود  :سر به جیب مراقبت فرو برد  ( ب/  صاحبهال   ( الف 2۵

 

های صـاحب ت کـر و انهی ـه توجـه      به انسا )هرکس که به انهی ه و نظر مردم جامدۀ خود توجه نکنه  2۹

 (.نکنه
۷/۱ 



 

که مهتی شاه بود بـاز هـم ارزش او ت ییـری     ها نهارد و رضاخا  با این مقام تأثیری در ت ییر هویت انسا  2۸

 .نیافت و همچنا  هما  شخص بود

۷/۱ 

 .ابیات و عبارات زیر را به نثر فارسی بنویسید ۳۱

ک وری که به دست بیگانگا  آباد شود، به حالی گریه کن و بـا اشـ  آ  را ویـرا  کـن زیـرا آ       ( الف

 . ک ور عزاخانه و خانۀ غم و انهوه است و برای زنهگی مناسب نیست

 .انه ای ک ته شهه ا ِ ستم دیهههای ناتو هایی که نام ا  ب هاد و ری هست، زمانی انسا  در سرزمین(ب

 ]و مبارزه کن[ماننه مار بزرگ زهرآگین حمبه کن ( پ

 .ندمت های بی پایا  خها  ماننه س ره ای همه جا گسترده شهه است ( ت

 .ای تدادلی و مستی کاله از سرت افتاده و رسوا شهه خبر نهاری که از بی: گ ت( مطتسب( )ث

 

۰ 

 

۰ 

۷/۱ 

۷/۱ 

۷/۱ 

 .پروانه نماد عاشق راستین و حقیقی ۳۰
 

۷/۱ 

 

                                                                                                                                                                  

 همیشه موفق و شاد باشید
 

 adabiyatjame/me.t://https11ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم  کانال 

https://t.me/adabiyatjame11کانال

