
 باسمه تعالی

 بارم سئوال ردیف

 نمره(  7الف( قلمرو زبانی) 1

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید

 مه ات بیرون کنمجا غرامتشده.        ب(گفت از بهر  فایقالف( عصاره تاکی به قدرت او شهد 

 عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد سودایت(                     مردم کویر است. تفّرجگاهپ( آسمان 

 مرغ گرفتارقفس همچومن است. مسلک( ج(                آبی مدیترانه دوخته شده اند. طیلسانجزیزه ها بر ث( 

5/1 

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

 جاللش به تقصیر عبادت معترف....آکفان کعبه 

 با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است/ مارا فراقتی است که جمشید جم نداشت

 من آن شب پس از گشت و گزار در گردشگاه آسمان خسته از نشئه خوب به خواب رفتم. 

 ت بی عشق می یاب وصول به حسن ممکن نشود الّا به واسطه عشقحیاط از عشق می شناس و مما

 برکش زسر این شپید معجر / بنشین به یکی کبود عورند

 هرکسی از زن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

5/1 

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

 قصد رسیدمالف( هفت فرسنگ راه را پیمودم تا به م

    ب( سیصد تومان گرفتم وبه تهران آمدم.

5/0 

 در کدام گزینه متفاوت است؟                 « نیست» مفهوم واژه  4

 الف( زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست                        ب( گفت والی از کجا در خانه خمّار نیست

 ت( سرّ من از ناله من دور نیست                              پ( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست    

25/0 

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

 غرق در این دریای سبزمعلّقی که برآن،مرغان الماس پرتک تک از غیب سرمی زنند وتفرّجگاه مردم کویرست،شدم

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

25/0 

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

 می کند.خود  یخی تار عبور هواپیما از دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق تصوّرات

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  :

10/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  4تعدادصفحات :  انسانی -تجربی  رشته تحصیلی: انوادگی : نام ونام خ

 22تعداد سواالت: دقیقه  75



 نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. 7

 بیند. آتشآتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان 

 جز گوش نیست.                             مشتریمر زبان را  

 اسرار همه چشم ها به او بود. حکیمبعد از 

 اساس تزویربفکن ز پی این 

1 

8 

 

 5/0 عبارتی مثال بزنید که در آن وابسته وابسته از نوع قید صفت باشد و آن رامشخص کنید.

 ینه ای؟در عبارت زیر چه کلمه ای حذف شده به چه قر 9

 در این دنیای فانی آن به که نیک محاسبه اش کنند.

5/0 

10 

 

 

 

 

 

 

 نمره( 5ب( قلمرو ادبی )

 رادرعبارات زیربیابید.) هرعبارت یک آرایه ( « حسن تعلیل،تشبیه، تلمیح مجاز،استعاره،اسلوب معادله،»آرایه های 

 ت به ابدیّت می پیوندد.الف( آسمان کویر ، این نخلستان خاموش و پرمهتابی، گویی یک راس

 ب( از نیستان تا مرا ببریده اند / در نفیرم مرد و زن نالیده اند.

 تابستان گرم و امید بخش و مهربان می آمد.پ( 

 ت( تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر چهر دل بند

 ث( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را / سیل یکسان می کند پست و بلند راه را

 در بستر خویش خوابیدم.«  اسرا » ( خسته از سرخوشی پاک آن ج
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 ؟می باشندچه نوع غزلی هستند؟ بگویید این شعرها «دفتر زمانه»و «آزادی»با توجه به بیت های زیر که بیت اول شعر 11

 یک شاعر در این زمینه نام ببرید.

 م چو من استناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است/ مسلک مرغ گرفتار قفس ه

  هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت/ آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت

5/0 

 واژه های مشخص شده نماد چه مفاهیمی هستند؟ 12

 بیاموز                     کان سوخته را جان شد و آواز نیامد پروانهعشق ز مرغ سحر ای 
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 ه را بنویسید.در بیت های زیر مصرع های  نوشته نشد 13

 بازآ که در هوایت خاوشی جنونم / .......................................................

 ................................................... / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران

 گر در سرت هوای وصال است،حافظا / ..............................................................

5/1 

 نام نویسنده آثار زیر را بنویسید. 14

 الف( تمهیدات                                                             ب( از پاریز تا پاریس

 ت( کویر                                             مثنوی معنوی            پ( 

 

1 



 

 باسمه تعالی

 بارم  ردیف 

 نمره( 8پ( قلمرو فکری ) 15

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

 الف( دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جلّ و عال بر می دارد.

 ب(آیین طریقت از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

 شو منفجر ای دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسند پ(

 ( باید حد زند هشیارمردم مست رات

 ب کمال اند.( هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالث

 ( در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که باخود نباشد.ج

 ( شهر را و گیرودار شهر را رها کرد.چ

 

 

75/0 

5/0 

5/0 

25/0 

75/0 

75/0 

5/0 

باغ پر از گل های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل » عبارت  16

« ایی آن همه زیبایی ها که درونم را پراز خدا می کرد به این علم عدد بین مصلحت اندیش آلودپژمردو صفای اهور

 بیانگر چه مفهومی است؟

5/0 

 چیست؟« دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند » مفهوم کلی بیت  17
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 چه مفهومی را بیان می کند؟« روزی است روزش دیر شد  هر که جز ماهی زآبش سیر شد/ هرکه بی» بیت  18
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 مفهوم کنایی عبارت های زیر را بنویسید. 19

 الف(  پرده هایش پرده های ما درید .                                                  ب( جوانی را به پایش ریخته بود.

1 

 با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟« به جایی مأوا نکند  عشق هرکسی را به خود راه ندهد و» عبارت  20

 الف( صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع/ الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

 ب( بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است / یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است

5/0 

  سواالت امتحان درس :

 3فارسی 

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 1399دی ماه 

 نام آموزشگاه : 

 دبیرستان دخترانه امام حسین )ع( 

 تاریخ امتحان :  ازدهمدو پایه تحصیلی:  اول نوبت امتحانی  :

10/10/99 

 ساعت شروع : 

 صبح 8

 مدت امتحان:  4تعدادصفحات :  تجربی -انسانی رشته تحصیلی: نام ونام خانوادگی : 

 22 تعداد سواالت: دقیقه  75



 زیر بنویسید. و دریافت خود را از عبارت درک 21

 « ه عقل ها افزون آید شق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همسودای ع»  

 

5/0 

 5/0 سهروردی شرط دست یابی به عالم عشق را در چه می داند؟ 22

 نمره (  2سواالت انتخابی )  

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

 نید سوال ها در یک زمینه باشند.دقت ک

 سالح قله را در دست داشت.     استقراردشمن با  (2/                   دارم بازبسته مرکبسه ( 1        :  معنی لغت

                 

 ناه بردم تا از غربت فرار کنم. ( زنبور تفیلی شدم و به کنجی پ3     غلط امالیی :  

 (گل گالب ، دشمن عن غریب است که بیاید باالغیرتاً کاری بکن4                  

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

 «پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند / دیوار زندگی را زین گونه یادگاران» 

 الف( کدام نقش دستوری در عبارت فوق حذف شده است؟ به چه قرینه ای؟

 «زین » در واژه « ین » ی ب( نقش دستور

 

 ( نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.6

 راتنها راه حل می دانست. دوجدارهخاکریزاحداث یک 

 شد. پرنیانریگ آموی 
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 20 جمع بارم                                                                                                                  موفق باشید                   



 باسمه تعالی

 جهانی -10/10تاریخ امتحان:  دوازدهم پایه  انسانی -تجربی 3 فارسیپاسخنامه درس 

 بارم سئوال ردیف

 5/1  شیوه و روش –لباس بلند، ردا  –دیوانگی  –گردشگاه  -تاوان  –برتر  1

 5/1 ظن -اورند  –حیات –گشت و گذار  –فراغت  –عاکفان  2

 5/0 ز وسط پیکان به راهالف( از فرسنگ به هفت و ا 3

 25/0 گزینه ب 4

 25/0 الفگزینه  5

 1 تاریخی: صفت مضاف الیه      خود: مضاف الیه مضاف الیه 6

 1 مفعول -شاخص  –نهاد  –مسند  7

 5/0 بسیار قید صفت یا نمونه ای مشابه –هوای بسیار خوب  8

 5/0  فعل به قرینه معنوی 9

 5/1 استعاره  ت: حسن تعلیل    ث: اسلوب معادله   ت: تلمیحالف: تشبیه  ب: مجاز   پ:  10

 5/0 فرخی یزدی ............ –غزل اجتماعی  11

 5/0 مرغ سحر: عاشق مدعی و دروغین    پروانه : عاشق واقعی 12

 الف( فریاده برانگیخت از سنگ کوهساران       ب( ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز  13

 پ( باید که خاک درگه اهل هنر شوی
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 1 الف( عین القضاه همدانی      ب( محمد ابراهیم باستانی پاریزی      پ( موالنا         ت( دکترعلی شریعتی 14

 4 نظر دبیر گرامی 15

 5/0 دیدگاه مادی شد و از مردم از معنویات  دور شدند 16

 5/0 تاثیر اخالق و روحیات در طبیعت  17

 5/0 عارف و عاشق واقعی از عشق و عرفان سیر نمی شود 18

 1 الف( آشکار کردن                ب( صرف کردن، نابود کردن 19

 5/0 الف 20

 5/0 برتری عشق بر عقل 21

 5/0 طی کردن مراحل معرفت و محبت 22

 سواالت انتخابی 

 نهاد قرینه لفظی، متمم -5عن قریب  -4 –یلی طف -3جای گرفتن  امال:  -2اسب، چهارپا    -1معنی لغت : 

 مسند -مضاف الیه  -6

2 


