
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 نمره(  7الف( قلمرو زبانی) 1

 .معنی واژگان مشخص شده را بنویسید

 چمن است. طرفیقی که به ب( همّت از باد سحر می طلبم گر ببرد/ خبر ازمن به رف   وسیمالف( قسیم جسیم نسیم 

 عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد سودای/ وین مردم نحس دیومانند ت(  ستورانپ( تا وارهی از دم 

 سرد این عقل بی درد پژمرد سمومروی میز پاکت کهنه ای برداشت   ج( در  کازیهث( پیرمرد از روی 

5/1 

 و شکل درست آن ها را بنویسید. واژه هایی را که از نظر امالیی نادرست هستند، بیابید  2

 ما را از قربت زندان شهر به غرفه بلند آسمان رساند.

 هنگام چریق آفتاب در قنات حسنی اتراق کردیم.

 تن زجان و جان ز تن مسطور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست

 گفت آگه نیستی کز سر درافتادت کاله / گفت در سر عقل باید بی کالهی آر نیست

 بگرای چو اژدهای گرزه / بخروش چو شرذه شیر ارغند

 واصفان حلیه جمالش به تهیّر منسوب که ........

5/1 

 در کدام گروه ممیز وجود دارد؟ نمودار آن گروه را بکشید.  3

 پنج لیوان سفالی خریدم.الف( 

    پنج لیوان شربت بردم.ب( 

5/0 

               ست؟   هر گزینه چیدر « دستور» مفهوم واژه  4

 چه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه شیون باد و نه سورالف( 

 ب( گر ایدونک دستور باشد کنون / بگوید سخن پیش تو رهنمون

5/0 

 به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی در عبارت زیر دیده می شود؟ 5

 احساس پژمرد. آن باغ پر از گل های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و

 2،4ت(         4،2پ(          3،3ب(       4،4الف( 

25/0 

 در عبارت زیر وابسته های وابسته را بیابید ونام آن ها را بنویسید. 6

 سرهنگ هاست. همانفرودگاه آتن مربوط به دوران حکومت 

1 

  سواالت امتحان درس :
 فارسی

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399 دی ماه

 : آموزشگاه نام 

  دبیرستان دخترانه امام حسین )ع(

 تاریخ امتحان :  دوازدهمپایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

11/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  4تعدادصفحات :  ریاضی رشته تحصیلی: انوادگی : نام ونام خ

 22تعداد سواالت: دقیقه  75



 نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. 7

 کبود اورند یکیبه  نیشبن معجر دیسپ نیاز سر  کشبر

                             دیمادر یپرده ها شیپرده ها دیبر یاریهرکه از  فیحر ین

 را گفته تا فرش زمردین بگسترد. فرّاش باد صبا

 

1 

8 

 

 5/0 نمودار بکشید.صفت باشد و صفتعبارتی مثال بزنید که در آن وابسته وابسته از نوع 

 ؟حذف شده است شده به چه قرینه ای حذفدر عبارت زیرکلمه  9

 به جان توکه دیگر هرگز به این اعمال نیندیشم.

25/0 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 5ب( قلمرو ادبی )

 ارتباط دارد ) یک مورد اضافی است(« ب»با آرایه های گروه « الف»کدام یک از عبارات گروه 

 ردیف الف ب

 مراعات نظیر 

 تشبیه 

 حسن تعلیل

 حسامیزی

 ب معادلهاسلو

 تشخیص

 لف و نشر

 1 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

 2 با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است................

 3 چون گشت زمین ز جور گردون/ سرد و سیه و خموش و آوند

 4 .....ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ..........

 5 عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را/ دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را  

 6 تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر چهر دل بند
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 عبارت زیر یادآور کدام مثل است؟  11

 اه ببرد.از بیم عقرب جرّاره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پن» 

5/0 

 5/0    در اصطالح ادبی چیست؟« مست و هشیار » شیوه پروین اعتصامی در شعر  12

 در بیت های زیر مصرع های  نوشته نشده را بنویسید. 13

 / ....................................................... از پای تا سرت همه نور خدا شود 

 هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی....................... / ............................

 / .............................................................. گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم

5/1 

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید. 14

 فی حقیقه العشقب(                                                             مثنوی معنویالف( 

 تمهیداتت(                                                                            کویرپ( 

 

1 

 



 باسمه تعالی

 بارم  ردیف 

 نمره( 8( قلمرو فکری )پ 15

 (4عبارت های زیر را به زبان ساده بازگردانی کنید.)

 یکی از یاران به طریق انبساط گفت: از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟الف( 

 گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم / گفت پوسیده است جز نقشی زپودوتار نیستب(

 است ییاست/ عاشق بادا که عشق خوش سودا ییرناهر کجا ب ریعالم پ در پ(

 ( پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.ت

 ( عشق به همه جایی ماوا نکند و به هر دیده روی ننمایدث

 

 

1 

1 

1 

5/0 

5/0 

 ست؟ینامه چ یدر درس ن ستانیو ن یاز ن یمولو مقصود 16

 

5/0 

 مصراع مشخّص شده را بنویسید؟ مفهوم کّلی 17

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟           دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان چه غم

5/0 

 زمان شاعر اشاره دارد ؟ پدیدۀ اجتماعیهریک از مصراع های زیر، به کدام  18

 پنهان و خود را وارهاندیناری بده »الف(گفت:

 «جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست.»ب(گفت: 

5/0 

 مفهوم کنایی عبارت های زیر را بنویسید. 19

 حتی برای آب خوردن در شهر هم مردم رای می دادند                     الف(  

 ب( جوانی را به پایش ریخته بود. 

1 

 5/0 ؟چیست «صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند » مفهوم کلی بیت  20

 مضمون کلی سهراب سپهری از سروده زیر چیست؟ 21

 در کف کاسه زیبایی / بر لب تلخی دانایی / شهر تو جای دگر / ره می بر با پای دگر

5/0 

  سواالت امتحان درس :

 3فارسی 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 گاه : نام آموزش

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان :  دوازدهم پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

11/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  4تعدادصفحات :  ریاضی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 22 تعداد سواالت: دقیقه  75



 5/0 ه چیست؟مقصود شاعر از سوخته جان و دماوند در شعر دماوندی 22

 نمره (  2سواالت انتخابی )  

 باری حذف کنید و از سواالت زیر جایگزین کنید.در صورتی پاسخ می دهید که سوالی را از سواالت اج

 دقت کنید سوال ها در یک زمینه باشند.

      عشق..... ادیبدر مکتب حقایق پیش ( 2 تبه تصدیقم می نگریس مباهاتو شب با فخر و  روز ( 1     :  معنی لغت

              

 شد یم ساجرا و احدا زیخاکر دیدم با دهیشب تا سپ یزمان فاصله( 3     غلط امالیی :  

 کند یحاجت او را برآورده م دیو مستقرغ خودگردان دیرا گز یبنده ا یچون حق تعال اما (4                    

 

 (  با توجه به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید.5

  به روزگاران یتوان کرد حت ینم رونینشسته گفتم ب یبه روزگاران مهر یگفت

 چیست؟ « هر و روزگاران م» نقش دستوری  الف(

 مفهوم عبارت را بنویسید.ب( 
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 20 ع بارمجم                  موفق باشید                                                                                                                   



 باسمه تعالی

 جهانی -11/10تاریخ امتحان:   دوازدهمپایه  ریاضی 3 فارسیپاسخنامه درس 

 بارم سئوال ردیف

 5/1 گرم مهلکباد  –جاکاغذی –خیال  دیوانگی، –چارپایان  –کناره  کنار، –دارای نشان پیامبری  1

 5/1 تحیّر -شرزه  –عار  -مستور –چریغ  -غربت 2

 5/0 ب( از لیوان به پنج از وسط پیکان به شربت 3

 5/0 الف( وزیر ب( فرمان و اجازه 4

 25/0 الفگزینه  5

 1 : مضاف الیه مضاف الیهسرهنگ ها: صفت مضاف الیه      همان 6

 1 متمم –نهاد -ند مس –مفعول 7

 5/0 رنگ آبی آسمانی یا موردی مشابه آسمانی به آبی وصل می شود و از وسط پیکان به رنگ 8

 25/0 معنوی 9

 5/1 حسن تعلیل    : 6اسلوب معادله     : 5مراعات نظیر : 4  تشخیص:  3    لف و نشر: 2 : تشبیه  1 10

 5/0 از چاله به چاه افتادن یا موردی مشابه 11

 5/0 مناظره 12

 در مکتب حقایق پیش ادیب عشقب(        در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شویالف(  13

 پ( بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

5/1 

 1 عین القضاه همدانی      ت(           دکترعلی شریعتیپ(       شهاب الدین سهروردیب( مولوی     الف(  14

 4 نظر دبیر گرامی 15

 5/0 نی موالنا یا هر انسان عارف دیگر     نیستان عالم ملکوت 16

 5/0 محمد )ص( پشتیبانشان است، ترسی ندارند مسلمانان چون حضرت 17

 5/0 الف( رشوه خواری      ب( فساد جامعه 18

 1 ب( صرف کردن، نابود کردن                برای کارهای بی اهمیت هم رای می دادندالف(  19

 5/0 با تحمل رنج و سختی باارزش می شوی 20

 5/0 دوری از عقل و برتری معنویت و عشقتوجه به معنویت و 21

 5/0 وش که سکوت کرده اندسوخته جان : شاعر     دماوند : روشنفکران خام 22

 سواالت انتخابی 

 مستغرق -4 – احداث -3امال:  ادب شناس، سخندان  -افتخار سرافرازی -1معنی لغت : 

 عشق جاودان است  / متمم –نهاد  -5 

2 


