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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف

معني واژه ، امال و دستور   )نمره7( قلمرو زباني) الف
. ص شده را بنويسيد معني هريك از واژه هاي مشخّ  1

   .تمام شد و وارد محوطة پيش روي دشمن شديم رعبم) چو من است             ب هم مرغ گرفتار قفسمسلك ) الف
 .گرداند شعر خود مي صحيفةهمواره عشق قديم را موضوع ) د      .       آبي مديترانه دوخته شده است طيلسانبر ) ج 

1 

  . ير را از داخل كمانك انتخاب كنيدعرفاني زتوضيحات معادل درست هريك از   2
 )مكاشفت/ مراقبت . (م بر ضمير اوست، عالكه خداوند در همة احوال ه بنده به حق و يقين بر اينكمال توج) الف

 )اشتياق/ تجريد . (چه جز خداست آنسالك از خالي شدن قلب ) ب

5/0 

 .امالي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد   3
  »غرامت جامه ات بيرون كُنم) بهر/ بحر (از «: گفت) الف

 .كرده) قدغن/ غدقن (بزنيد خودتان را به ناخوشي و بگوييد طبيب ) ب

5/0 

  .را بنويسيد هريك بيابيد و درست ها را  آن؛ ر يك نادرستي اماليي ديده مي شوددر هريك از موارد زي  4
. رفتيد ولي اسرارهاي من بود كه بوي التماس مي داد و عاقبت شما را متقاعد كرد پذيرفتيد و طفره مي نمي) الف

طعمة دام و دهان خوان هشتم بود / ناوردهاي حول  شيرمرد عرصة) ب

5/0 

  . را بنويسيد هريكدرست شكل و مورد نادرستي اماليي وجود دارد؛ ، دهاي زير در گروه كلمه  5
»مأوا و پناهگاه –اجين و آميخته  –مسطور و پوشيده  –سوء هاضمه  – استيصال و درماندگي«

5/0 

  .نوع حذف را در هريك از موارد زير تعيين كنيد   6
داي آورد ـاه خـه درگــذر بـبنده همان به كه ز تقصير خويش               ع) الف

 .در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب) ب

5/0 

  . ص شده را بنويسيدمشخّ نقش دستوري واژه هاي  7
 برگ و بار من و توديروز اگر سوخت اي دوست، غم ) ب                         قرارم  تابم و بي م بياميدوارچون رود ) الف

5/0 

8  موارد داده شده را تعيين كنيد، درستي يا نادرستي هريك از به بيت هاي زير هبا توج. 
 تو مشــت قرن ها پس افكند روزگاري                  از گردش ِ درشت
  خــردمنـد  مـردمِ دلِ سفله بستان                  دادخردان ِ زين بي          

درست              نادرست                        .، هسته است»مشت«، واژة »مشت درشت روزگار«در گروه اسمي ) الف
نادرست      درست                  .    ، اضافي است»خردان سفله بي«، وصفي و تركيب »مردم خردمند«تركيب ) ب

5/0 

  .بيابيد» بدل«و يك » معطوف«نقش تبعي در متن زير، يك   9
رين كوه روي زمين، بر درختي نامش سيمرغ است و در پس كوه قاف، بلندت. پيشوا و شهرياري استنيز ما پرندگان را «

» .آشيان داردبلند، 

5/0 

ادامه سؤاالت در صفحه دوم 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف
  

  

  

  .كنيدرا مشخّص » وابستة وابسته«هاي اسمي زير، نوع  در هريك از گروه  10
  :پايدار تقريباًشرايط ) ب:                                                          زعفران سير دوازده) الف

5/0  

  . شيوة بالغي ديده مي شود...... ة گزين به جزها  در همة بيت  11
  ه دادگرـگنـ ر بيـه بخشود بـهمي داد مـژده يكـي را دگر                ك) الف

  ر نرم ديدا پسـن گفتنش بـرخ شاه كاووس پر شـرم ديـد                سخ) ب
  زندـاه از انديشه يابـد گـكه هرچند فرزند هست ارجمند               دل ش) ج
  زندـد گگناهـان نيـاي ر بيـكه ب  چنين است سوگند چـرخ بلنـد             ) د

25/0 

  .زير بنويسيد را در واژه هاي » ان«مفهوم نشانة   12
  :خندان ) ب            :                                            بابكان ) الف

5/0  

  . تعيين كنيد دقيقاً ص شده را مشخّ هاي ، زمان فعلدر عبارت زير  13
  ».اند انداخته ها، خط و خال جوجه كبك. شود نمي صداي بلدرچين يك دم قطع«

5/0  

  .ساز بيابيد پايه حرف پيوند هم در عبارت زير، يك  14
ت ا آنان كه همبسياري در دومين منزل به زاري زار جان سپردند ام. همان نخستين منزل از پا درآمدند برخي در« 

  » .رفتند تر مي يارشان بود، پيش

25/0 

  حفظ شعر و آرايه هاي ادبي) نمره 5( قلمروادبي) ب
15  ؟كدام است» تو بودم ميهن اي ميهن به هر حالت كه بودم با .............................................               « ل بيت مصراع او  

  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) اگر مستم اگر هشيار اگر خوابم اگر بيدار                 ب) الف
5/0  

  . هريك از بيت هاي زير را بنويسيد مصراع ديگر  16
  ......................................................شاهد نياز نيست كه در محضر آورند                    ) الف

  اران جويب در چشمِ ،بيداري ستاره) .............................................................                     ب
  .....................................................يك دم غريق بحر خدا شو گمان مبر                      ) ج

5/1  

  .بيت زير را در يك سطر توضيح دهيدتلميح به كار رفته در   17
  »م نداشتـه جمشيد جـا را فراغتي است كـم                 جيب و جام من از مال و مي تهي استبا آن كه « 

5/0  

  .بررسي كنيد ) همسان(بيت زير را از نظر كاربرد جناس تام   18
  »رده هـاي ما دريدـريــد              پرده هـايش پكه از يـاري ب ني، حـريف هـر«  

5/0  

  .اسلوب معادله است يا حسن تعليل؟ يك دليل بنويسيدآراية مشترك ابيات زير   19
  چون آيد برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا مي كشـد اول چــراغ خـانه را عشق * 
  مـر زبان را مشتـري جـز گـوش نيست  هــوش نيست             محرم اين هـوش جز بي* 

  

5/0  

  وم س ادامة سؤاالت در صفحة
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  ؟ برده است ز كدام آراية ادبي بهره، ادر بيت زير، شاعر براي بيان وجه شبه  20
  »، سوزنده و سركش بودگرم رو     عاشق آن باشد كه چون آتش بود          «      

25/0 

  ؟ نامند ر را در اصطالح ادبي چه مينوع گفت و گوي شعر زي  21
  ـايي ـآشنـ ـكـلـت از دار مـبگفـ  نخستيـن بار گفتــش كـز كجــايي                                   

  دـان فروشنـرند و جـبگفت انده خ                  ؟بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند                   
  بازان اين عجب نيست بگفت از عشق    فروشـي در ادب نيـست                بگفتـا جـان                   

25/0 

  . مقابل انتخاب كنيد هاي را از كمانك ها ؟ آنشود ميديده زير هاي  هاي حماسه در بيت كدام يك از ويژگي  22
  )قهرماني –ي ملّ(چنيـن بود آييـن و اين بود راه بدان گاه سوگنــد پرمايه شـاه            ) الف

  )يملّ –خرق عادت (همي خاك نعلش برآمـد به ماه            اي برنشستـه سيـاه  يكـي تازي) ب

5/0  

  .ص شده را بنويسيداز موارد مشخّمفهوم نمادين هريك   23
  را از من مگير گل سرخ. / خنده ات را نه/ هوا را از من بگير، اما / خواهي  گر ميرا از من بگير ا نان )الف

ديد چشمان تار من و تو؟ ، در كوچه هاي غم و درد                 غير از شب آيا چه ميبرزخ سردجا در آن  آن)ب
  

5/0  

  و نثر و درك مطلب نظممعني و مفهوم ) نمره 8(فكري قلمرو ) ج
  .معني و مفهوم هريك از موارد زير را به نثر روان بنويسيد    

24  5/0  .ردپردة ناموس بندگان به گناه فاحش ند  

  5/0  .م شود كه با خود نباشددر عشق قدم نهادن كسي را مسلّ  25

26  5/0  .رفته جبهة شاعر را بوسيدكشيد، جلو  ادة شعر و ادب مييكي كه كب  

  5/0  .روم چشم داشت و از آن چشم مي زد يك روز دنيايي به  27

  5/0  بگراي چو اژدهاي گرزه  28

  5/0  ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ  29

  5/0  در بنِ اين چاه آبش زهر شمشير و سنان، گم بود  30

  5/0  ر سبويـد زدن سنگ را بـبباي  گوي                و ا كني گفتچو خواهي كه پيد  31

  زير با كدام گزينه مناسبت دارد ؟بيت  مصراع دوم يكلّ مفهوم32
  »اي نان افكندهكه ديد از حيرتش كلك از ب و آن                بيند كه نقشي بركند  اشت نمي هيچ نقّ«

    .كتفَعرِم قّح فناكرَما ع) ب                                        .كتبادع قّح دناكبما ع) الف

25/0

  چهارم ادامة سؤاالت در صفحة
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مفهومي ، بر چه ».تماشا كنيد، ي و تعبير پنهان است، روحي را كه در اين تلقّكلمات را كنار زنيد و در زير آن«عبارت   33
  ؟تأكيد دارد

  

5/0  

  .مفهوم كلي بيت زير را بنويسيد34
  »الحزن است اي كاو شـود از دسـت اجـانب آبـاد              ز اشك ويران كُنش آن خانه كه بيت خـانه«   

  

5/0  

، بر چه »!در سر عقل بايد بي كالهي عار نيست: گفتسر در افتادت كاله          آگه نيستي كز :گفت«در بيت   35
  ؟موضوعي تأكيد شده است

  

5/0  

  ؟»ستانسان بيانگر احوال دروني اوظاهر «: بيانگر اين موضوع است كهدام بيت مفهوم ك  36
  ليك چشم و گوش را آن نور نيست      ست           ـة من دور نيـن از نالـم رّــس) الف 

  بازجــويد روزگـار وصــل خويش هركسي كاو دور ماند از اصل خويش               ) ب 
  

25/0  

  ؟ذكر شده در رديف دوم مطابقت داردل با كدام يك از وادي هاي عرفاني اوهريك از بيت هاي رديف   37
  رديف دوم  رديف اول

  وادي عرفاني  بيت
  توحيد  در خويشــت صــباز يابد در حقيق/ ا شود بر قدر خويش ــي بينــهريك  الف

  استغنا  دــان بركننــجمله سر از يك گريب/ كنند ابان درـون زين بيــروي ها چ  ب
    معرفت  اي است هفت دوزخ همچو يخ افسرده/ ي است ت نيز اينجا مرده اهشت جنّ  ج

75/0  

  

  

  
  

  ؟ ل مشهور از نظر مفهوم تناسب داردثَمبيت زير با كدام   38
  »ل انديشه كند مرد كه عاقل باشدگفته دگر باز نيايد به دهن              او سخنِ«

   .گردد تيري كه از شست رفت، به كمان بازنمي )ب                  از ماست كه بر ماست                 ) الف
  

25/0  

39  ؟چيست »طريق پاكبازي«، منظور ازه به رباعي زيربا توج  
  ت  ـرفرازي نگرفـا زخم نشان سـب    كس چون تو طريق پاكبـازي نگــرفت             
  !ازي نگرفتـه بـرگ را بـكسي چون تو شگفت            حيثيت مزين پيش دالورا،      

  

25/0  

40  ؟ ، كدام توضيح درست است»دميدند گفتي شب آمد به روز      بيامد دو صد مرد آتش فروز          «ه به بيت با توج  
  . از بسياري دود، روز مثل شب تاريك شد) ب.               از شعلة بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد) الف   

  

25/0  

  عبارت زير بر چه نكته اي تأكيد دارد؟  41
كه زبان خويش را حفظ كند، همچون  وقتي قومي به اسارت دشمن درآيد و مغلوب و مقهور بيگانه گردد، تا وقتي«

  ».كسي است كه كليد زندان خويش را در دست داشته باشد
  

5/0  

  20  جمع نمره                                                                                                                                                                                                                                                                                         .موفّق باشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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  معني واژه ، امال و دستور   )نمره7(قلمرو زباني) الف
  )گيرد معادل هاي درست، نمره تعلق ميبه (   1

                                     25/0؛ 92ص ؛  محل عبور، گذرگاه) ب                                   25/0  ؛ 26ص  ؛ روش، طريق) الف
                                     25/0؛  155ص  ؛ كتاب ) د                                           25/0 ؛  61ص  ؛نوعي ردا ) ج

1  

  5/0   25/0؛   123ص   ؛  تجريد ) ب                                      25/0    ؛ 14ص ؛ مراقبت ) الف  2
  5/0  25/0    ؛ 134ص  ؛  قدغن) ب                                            25/0  ؛  19 ص ؛ بهر) الف  3
  5/0  25/0    ؛ 110ص  ؛هول  ) ب                                          25/0  ؛  89ص  ؛ اصرار) الف  4
  5/0  25/0   ؛ 62  ص ؛جين و آميخته ع                                  25/0  ؛ 47 ص ؛ ور و پوشيدهتمس  5

  5/0  25/0 ؛ 16ص ؛ ) حذف فعل است (لفظي ) ب              25/0 ؛  16ص  ؛)حذف فعل است(معنوي ) الف  6

  5/0   25/0 ؛ 84ص  ؛مفعول ) ب                                              25/0 ؛ 84مسند ، ص ) الف  7
       36ص  25/0 نادرست ؛  ) ب                                                         25/0؛ درست ) الف   8

  

 5/0  

  5/0  126؛ص  25/0پرندگان يا بلندترين كوه روي زمين؛ : بدل     126؛ص  25/0شهرياري ؛ : معطوف  9
  5/0  74؛ ص  25/0قيد صفت ؛ ) ب                                               65؛ ص  25/0مميز ؛ ) الف  10
  25/0   105  ص  ؛ 25/0ب ،   11
  5/0  152؛ ص  25/0 ؛ )حاليه( نشانه صفت فاعلي :خندان ) ب    152؛ ص  25/0)نسبت(منسوب به بابك : بابكان ) الف  12
  5/0  81؛ ص  25/0؛ماضي نقلي :  اند انداخته                 81 ؛ ص  25/0 ؛مضارع اخباري:  شود نمي  13
14  25/0   140؛ ص  25/0ا  ؛ ام  

  حفظ شعر و آرايه هاي ادبي) نمره 5( قلمروادبي) ب
  5/0  117؛ ص  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) ب  15
      57؛ ص 5/0؛ اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )ب       97؛ ص  5/0؛ در دادگاه عشق رگ گردنت گواه) الف  16

   23؛ ص  5/0 ؛كز آب هفت بحر به يك موي تر شوي) ج
5/1  

شده است كه جام جهان بيني داشت و در آن احوال اشاره ، جمشيد ت به زندگي پادشاه اساطيري ايراندر اين بي  17
  .)درست است ،توضيحات مشابه( ؛28ص ؛جهان را مي ديد 

5/0  

  5/0  48ص  25/0؛ دوم ، حجاب و پوشش  25/0؛پرده به دو معني به كار رفته است ؛ اول ، نغمه و آواز   18
داليل درست ( 48؛ ص  25/0. است  آن مصداقي براي مصراع اول ، ؛ زيرا مصراع دوم در هر بيت 25/0اسلوب معادله    19

  ).ديگر نيز پذيرفتني است
5/0  

  25/0  )نيز درست است و ايهام مراعات نظيراسب يا تن( 126كنايه ؛ ص   20
  25/0  20مناظره ؛ ص  21
  5/0  106ص  ؛ 25/0 ؛خرق عادت ) ب                                                              25/0؛  ي ملّ) الف  22
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  باسمه تعالي
  حصب 8 :ساعت شروع  2: تعداد صفحه  ه رشته هاكلي:  رشته  3 فارسي :درس   نهاييامتحان راهنماي تصحيح  

  دقيقه 90 :مدت امتحان 03/1398/ 11:  تاريخ امتحان  :نام و نام خانوادگي     دورة دوم متوسطهدوازدهم پايه 
  و پايش كيفيت آموزشيمركز سنجش   1398ماه سال  خرداد نوبت ردسراسركشور و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  پاسخ ها رديف

  

  

  

  5/0  84ص؛  25/0 ؛ )يا هر اشارة مشابه(دوران حكومت قبل از انقالب ) ب   153ص  25/0؛ ... ، عشق و شادي و خنده )الف  23
  .)نظر همكاران محترم صائب است(       و نثر و درك مطلب نظممعني و مفهوم ) نمره  8( قلمرو فكري ) ج

  5/0  12ص  ؛)25/0( .را به سبب گناه آشكار نمي برد) 25/0(انخداوند آبروي بندگ  24
ص ؛ )25/0( .كه به فكر خودش نباشد)25/0(امكان داردبراي كسي ) قدم در راه عاشقي گذاشتن(عشق پيمودن راه   25

53   
5/0  

  5/0  136ص ؛)25/0(. جلو رفت و پيشاني شاعر را بوسيد )25/0(،يكي كه ادعاي شعر و شاعري داشت  26
؛ )از قدرتش مي ترسيدند(بردند  و از آن حساب مي )25/0(داشتند روزگاري همه مردم يا كشورها به روم توجه  27

  62ص ؛ ) 25/0(
5/0  

  5/0  35ص ؛ ) 25/0(؛  حمله كن)25/0(ند اژدهاي سمي يا خطرناك مان  28
؛ ) 25/0(؛ .)ا مصيبت هاي زيادي همراه بوديمما ب( .زيادي وجود داشتدرد و غم ) 25/0(در كشورم  ،در دوران گذشته  29

   84ص
5/0  

  5/0  112ص ؛ )25/0(. شمشير و سرنيزة زهرآلود داشت، گم شده بود)25/0(رستم در ته چاهي كه به جاي آب،   30
؛ ) 25/0(؛ )دست به آزمايش بزني . (يد دست به آزمودن آن ها بزني با )25/0(،اگر مي خواهي حقيقت را آَشكار كني   31

  100ص 
5/0  

  25/0  13؛ ص )معرفتك ما عرفناك حقّ( اي) ب(  32
33  5/0  73؛ ص قيقت هر چيز و پرهيز از ظاهربينيه به باطن و حتوج  
  5/0  26ص بيگانه ستيزي، عدم وابستگي به بيگانگان، يا هر توضيح درست مشابه ؛   34
  5/0  21ص . همتر از حفظ ظاهر و رعايت آن استعقل و خرد م  35
  25/0  50؛ ص )ليك چشم و گوش را آن نور نيست ست          ـن از نالة من دور نيـم رّــس(يا ) الف(  36
  122 -123صص   وادي عرفاني   رديف  37

  معرفت   الف  25/0هر مورد 
  توحيد   ب
    استغنا   ج

75/0  
  
  

  
  25/0  141؛ ص .)تيري كه از شست رفت به كمان باز نمي گردد(يا ) ب(  38
  25/0    95؛ ص معادل مناسب ديگران گذشتگي و هر ، از جعشق حقيقي، شهادت در راه حق  39
  25/0  103ص  ).از بسياري دود، روز مثل شب تاريك شد(يا ) ب(  40
41  5/0  159؛ ص ي و تالش براي حفظ آنه به اهميت زبان ملّتوج  

  .ق باشيدموفّ
  

https://t.me/riazisara


