
5آزمونكده    

 (3سي )فارامتحان درس: آزمون 
ماه نوبت امتحان: دي

 ل(سال اوّ )نيم
دوم  ةدهم، دوردوازپاية  ،ها ية رشتهشاخة نظري، كلّ

 متوسّطه
دقيقه 85مدّت امتحان: 

نمرهسؤاالت  رديف

نمره( 7قلمرو زباني )
ها پاسخ دهيد: پرسشمتن زير را بخوانيد و به  -1
گه که از این معاملت بازآمد،  دالن سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ آن یكی از صاحب»

«از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟»یكی از یاران به طریق انبساط گفت: 
نوع حذف را بنویسید.یک نمونه حذف فعل در این نوشته بیابید و الف( 
 ست؟یچ« ما را چه تحفه کرامت کردی؟»در جملة « را»نوع ب( 
 با توجه به متن داده شده، جدول زیر را کامل کنید.پ( 

وابسته ترکیب اضافی هسته ترکیب وصفی

امالي درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. -2
قریب( شش ماه من بود. آن روز سیصد تومان پول تهیه کرده بودم که به تهران بیایم و این، مخارج )غریب – ازیرالف( 
 حوضه( ادیب بزرگ بود به مزینان بازگشت. )حوزه – ترین شاگرد پس از او عموی بزرگم که برجستهب( 

مشخّص شدة زير را بنويسيد. هاي همعني واژ -3
گشته. باسقتخم خرمایی به تربیتش نخلِ الف( 
«نیست؟ خَمّاردر خانة  کجاوالی از »گفت: ب( 
 اورندبنشین به یكی کبود                  مِعجَربرکش ز سر این سپید پ( 
یافت مغانآیین طریق از نفس پیر ث(                اند مرد و زن نالیده نفیرمدر ت( 

هاي مشخص شده را بنويسيد. واژه با توجه به جملة زير، نقش -4
«خوانند. عشقچون به غایت رسد، آن را  محبت»  

عشق محبت

هاي زير وجود دارد؟ نوع آن را بنويسيد. در كدام يک از جمله« وابستة وابسته» -5
   روح شد. آن عالم پُر شگفتی و راز، سرایی سرد و بیالف( 
 شده. داده میروزگاری فرمان به سواحل دریای سیاه ب( 

 پ( دیوارهای کهن روم حكایت از روزگاران گذشته دارد.

هاي زير بيابيد و درست آنها را بنويسيد. اماليي را در نمونههاي  نادرستي -7
 بستر خویش به خواب رفتم. بر روی بام خانه، خسته از نشئة خوب و پاک آن اصرا در الف(

وطن       بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن استای کاو نشود غرقه به خون بحر  ب( جامه
 دریغش همه جا کشیده. ه و خان نعمت بیحسابش همه را رسید پ( باران رحمت بی

تو حكیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی      تو نمایندة فضلی، تو سزاوار سناییت( 
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 نمونه سؤاالت فارسی دوازدهم  6

 نمره( 5قلمرو ادبي )
 ها پاسخ دهيد. را بخوانيد و به پرسش بيت زير -8
 «فتاد   می است کاندر نی فتاد       جوشش عشق است کاندرآتش عشق »

 .و ارکان آن را بنویسید بیابیددر این بیت الف( یک تشبیه 
 به کار رفته است؟ توضیح دهید.« تعلیل حُسن»آیا در این بیت آرایة ب( 
 های این بیت را بنویسید. ( قافیهپ
 بنويسيد.نام پديدآورندگان هر يک از آثار زير را  -9

 الف( فیه ما فیه                                  ب( تمهیدات
 دو بيت زير، آراية اسلوب معادله به كار رفته است؟ توضيح دهيد. يک از  كدامدر  -12

 ماند به روی آب جای قطرة باران نمی     ماند       الف( ز یاران کینه هرگز بر دل یاران نمی
 جویند ایام جوانی را که اندر خاک می     دیده    گشتند پیران جهانب( خمیده پشت از آن 

 بيت زير را بخوانيد؛ سپس دو بيت بعدي آن را بنويسيد. -11
 زین سایه برگ مگریز! ای جویبار جاری»

 

 « شاماران  کاین گونه فرصت از کف دادند بی 
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 نمره( 8) فكريقلمرو 
 ها پاسخ دهيد. را بخوانيد و به پرسش زير هاي بيت -12
 ناای ناای تااو نااه مشاات روزگاااری     »

 ب فساااااردة زمینااااای لاااااتاااااو ق
 تااااااا درد و ورم فاااااارو نشاااااایند  

 

 اَم ز گفتااااه خرسااااند ای کااااوه ناااای 
 از درد ورم نماااااوده یاااااک چناااااد  
 «کااااافور باااار آن ضِااااماد کردنااااد  

 

 چیست؟« گفته»الف( در بیت اول، منظور از 
 دماوند به مشت روزگار ناخرسند است؟ب( چرا شاعر از تشبیه 

 در بیت سوم چیست؟« کافور»و « ورم»پ( منظور از 
 دماوند نشسته است؟  ةت( در بیت سوم، از نظر شاعر، چرا برف بر روی قلّ

 مقابل آن در جدول بنويسيد.هر متن را كلي مفهوم  -13
 مفهوم کلی متن

ناچاار شاده   الف( از بیم عقرب جَرّارة دموکراسی قرن بیساتم،  
 ها پناه ببرد. به مار غاشیة حكومت سرهنگ

 تهی است   می ب( با آنكه جیب و جام من از مال و
 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

 

 

 به كدام پديدة اجتماعي زمان شاعر اشاره دارد؟« جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست»مصراع  -14
 هاي مشخص شده چيست؟ بخشدر متن زير، مقصود نويسنده از  -15
 «زنند. تک از غیب سر می ، تکمرغان الماس پَرکه بر آن  دریای سبز معلّقیگرم تماشا و غرق در این »

 روان معني كنيد.به فارسي زير را هاي  ها و نوشته سروده -16
 نتوان شِبه تو گفتن که تو در وهم نیاییالف( 
 سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد.ب( 
 زد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم میپ( 
 دیگر سر بر آسمان برنكردم و همه چشم در زمین.ت( 
 عُصارة تاکی به قدرت او شهد فایق شده.ث( 
 کرد که او اهرمن است یقینملّت امروز       آن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیمج( 
 مر زبان را مشتری جز گوش نیست      هوش نیست         محرم این هوش جز بیچ( 
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 آزمون پاسخ 
 

 1 ةشمار آزمونپاسخ 
 ماه  نوبت امتحان: دي

 ل()نيم سال اوّ

 دقيقه 85مدّت امتحان:  (3فارسي )

 نمره(  7قلمرو زباني )
    ( 25/2)   / حذف به قرينة لفظي( 25/2) ]بود[در بحر مكاشفت مستغرق شده الف(  -1

 ( 5/2) « براي»حرف اضافه به معني « را»ب( 
/ تركيوب   ( 5/2/ اين بوستان: هسته: بوستان )يک موورد،    هسته، تحفهچه تحفه / اين معاملت: هسته: معاملت پ( تركيب وصفي: 

 (  25/2)يک مورد،  انبساط - مكاشفت ( وابسته: مراقبت –25/2)يک مورد،  طريق انبساط – بحر مكاشفت ت –قباضافي: جيب مرا
 (25/2) ب( حوزه( 25/2) ( قريبالف -2
فروش / پ( معجر: روسري، سرپوش / اورند: اورنگ، تخت / ت( نفير: فرياد و زاري به صداي   مي باسق: بلند / ب( خَمّار:الف( -3

 (  25/2)هر مورد،  موبدان زردشتي  مغان:بلند / ث: 
 (25/2) مسند: عشق/  ( 25/2نهاد ) : محبت -4
اليه  مضافٌ)سياه، اسم درياست، به همين دليل،  (5/2) اليه اليه مضافٌ سياه: وابستة وابسته، مضافٌ(           25/2) گزينه )ب(  -5

  شد.( اليه مي اليه است. اگر صفت بود، صفت مضافٌ مضافٌ

 (25/2) ثنايي( / ت( 25/2(/ پ( خوان )25/2(/ ب( بهر )25/2امالي درست واژگان: الف( اسرا ) -7

 نمره( 5قلمرو ادبي )
 (25/2به ) مشبّهٌ ( / آتش:25/2(  عشق: مشبّه )25/2آتش عشق )الف( تشبيه:  -8

كوه ايون دليول    داند. در حالي ا عشق ميبه كار رفته است؛ شاعر دليل جوشيدن شراب ر «حُسن تعليل»در اين بيت، آراية ب( 
 ( 5/2)  مي ( ني،پ/ ( 5/2براي جوشيدن شراب نيست. ) علمي

 (5/2القضات همداني ) (                               ب( عين5/2الف( مولوي ) -9
مصراع اول و هر يک از دو  (  زيرا مصراع دوم تمثيلي است براي تأييد مفهوم25/2دارد )« اسلوب معادله»آراية « الف»بيت  -12

 (5/2)مصراع ، استقالل نحوي و معنايي دارند. 
 (75/2)« توان كرد حتّي به روزگاران بيرون نمي»        گفتم:« به روزگاران مهري نشسته»گفتي  -11

 (75/2) ديوار زندگي را زين گونه يادگاران        بودند و نقش بستند پيش از من و تو بسيار      

 نمره( 8قلمرو فكري )
( / ب( چون مشت نشانة فرياد و اعتراض اسوت، امّوا دماونود سورد و خواموش اسوت و   5/2الف( تشبيه دماوند به مشت ) -12

/ ت( براي اينكه درد و ورم كاهش يابود،   ( 25/2(  كافور: برف )25/2/ پ( ورم: برآمدگي كوه دماوند )(  5/2)كند.  اعتراضي نمي
     ( 5/2دماوند هست تا به عنوان مرهم عمل كند. ) ةانند كافور بر قلّهاي سفيدي هم برف

 (       5/2) از يک گرفتاري كوچک نجات يافتن و به يک گرفتاري بزرگ مبتال شدنالف(  -13
 (5/2 دستي داشتن آرامش با وجود تهيب(        
 (5/2هاي جامعه ) گسترش و رواج فساد و انحراف و نابساماني -14
 ( 25/2( / مرغان الماس پر: ستارگان )25/2درياي سبز معلّق: آسمان ) -15
 ( 5/2) گيري  توان تو را به چيزي تشبيه كرد؛ زيرا كه تو در تصور انسان جاي نمي الف( نمي -16

 (5/2) ب( ارزش معاملة عاشقانه از رفتارهاي هوشمندانه بيشتر است.        
 (5/2ترسيد. ) به روم داشت و از روم ميپ( يک روز دنيا چشم طمع         
 (5/2. )توجّه كردمهي نكردم و به ماديات ت( به عالم معنا توجّ        
 (5/2ث( شيرة درخت انگور با قدرت خداوندي به شيريني برتري تبديل شده است . )        
 اند كه او مثل     ديم، امروز مردم مطمئن شدهج( آن كس را كه در اين سرزمين به پادشاهي رسانديم و به او قدرت دا        

 (75/2شيطان، به دنبال پليدي و بدي است. )         
 طور كه گوش براي ادراك سخنان زبان ابزاري     . تنها عاشق محرم است. همانكند چ( حقيقت عشق را هر كسي درك نمي        

 (75/2مناسب است. )         
 

 




