


(۳)فارسیدرس:
شماره آزمون

رشته:رشته هاکلیه

آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

1صفحه

1

یزبانقلمرو

واژهالف( معنی
واژه1 بنویسید.معنی زیر نثر و شعر به توجه با را مشخصشده های

نما تو سزاواریفضلیندهالف( ییثناتو

همهب تصدیکحضّار( تخلّصیقصدا که جاست.یکردند به بس

میزخاکریکاحداث(ج حل راه تنها را جداره .دانستیدو

75/0

ز2 موارد به توجه جدول،یکهریبرایر،با داخل واژگان معنا»یکاز .یسیدبنو«ییمعادل

نالف همچو تریزهری( دیاقیو نید؟که همچو مشتاقی/ و دیدمساز ید؟که

بودمب حاضر موضع آن در شب آن من م( فرا چراغ را شما مداشتمیو اعانت را مادرت .کردمیو

معادلمعناردیف واژة

مونس1

یاری2

5/0

است؟یمعنا3 نادرست واژه، کدام

فروغ تاب: سرافرازبالف( مباهات: مرزی( سرحد: صحدج( منظرهیفه( :

25/0

واژه(ب امالی
ابیکهردر4 زیاتاز عبارات واژیر،و امالۀکدام نظر از کمانک است؟ییداخل درست

براالف تنها )شبهیمتعلی( تار-گرفتن، در را شما .کردمیمیبتعقیکیشبح(

برجستهب )حوزهینتر( اد-شاگرد بود.یبحوضه( بزرگ

مج داشتم نگفتم،ی( شب )صورتِیزآن سرما-/ .کردیمیدادهابیدیسورتِ(

75/0

هر5 زیکدر موارد واژهیر،از درست بنوییامالنادرستیهاشکل .یسیدرا

چرالف هنگام سیق( شهر در میرجانآفتاب .کردیمیاتراق

ازب / بِسپَرم بود آتش کوه اگر بگذرمین( اگر است خار تنگ

5/0

ب6 زیندر اهمیر،کلمات واژه دارد؟ییامالیتکدام

شرفالف خستگانیاب( مکاب( ماجراد(یدج(

25/0

دستور(ج
ز7 متن به توجه پرسشیر،با دهبه پاسخ .یدها

براةخندیرازبخند؛» / شمشیتو من، خندیریدستان / آخته. پاةاست در درییزتو، /ای درةنارک/

آلوده کف باموج / را «برفرازد.یداش

ترک آلوده»یبالف( کف ؟«یاضاف»یااست«یوصف»،«موج

نقشب یست؟چ«یرشمش»ةواژیدستور(

اسم»یک(ج .یسیدبنو«یمتمّمیگروه

واژد کدام موردة( در کمانک دق»داخل »فعلیقزمان التزام«برفرازد« )مضارع است؟ اخبارمضار-یدرست (یع

1



شماره آزمون
(۳)فارسیدرس:

رشته:رشته هاکلیه
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2صفحه

1

شعر:8 تازه»در حرف استیبرایاچه مانده چیاگفتن عشقیبرایاتازهیزچه بتواند که / رام نوشتن

کند؟یایسجایا بازگو را تو «ارزشمند

اسمالف گروه چند دارد؟«یمفعول»ی( وجود

ربطب حرف نوع بنو«یا»( .یسیدرا

5/0

ز9 عبارت به توجه پرسشیربا دهبه پاسخ .یدها

برانامه» سوّم، کالس معلم بهیمرا بود؛ پارگذشتهیادنوشته خاطرات و «.یزها

اسمالف گروه در سوم»ی( کالس است؟«هسته»،«معلم کلمه کدام

نوعب وابسته»( ا«وابستة اسمینبه بنویگروه .یسیدرا

نقشج واژه کدام دارد؟«یتبع»(

1

ز10 دارد؟یرعبارت جمله چند

شورانگیزعزلحظه» لحظهیزیو نخستیابود؛ از سال هر بینکه بهار، بهصبرانهیدم راه شچشم

تابستانیمبود میدبخشاموصال،و مهربان «.آمدیو

25/0

وطنیاجامه»مصراع:11 بهر خون به غرقه نشود ش«کاو از شیبالغیوۀرا 75/0.یدبرگردانیعادیوۀبه

مصراع:12 خورش»در آیدامروز دشت، توداریینهدر و «:من

است؟ شده حذف واژه کدام الف(

چب آن حذف نوع یست؟(

5/0

ادبیقلمرو

ادبیآرایهالف( های
ب13 وینزممشتِیا»:یتدر بر / شو آسمان آرا«چندیضربتبنوازیبر چ ه ش ده مش خ  پدایی هواژگان ی درا

آورند؟یم

5/0

عبارت14 کنایر،زیهادر بنوهاییهمفهوم را .یسیدمشخصشده

پالف چنیداست( از حد چه تا امایمبیکارینکه درداشتم به شدزدمیادل وارد درس اتاق به م.و

مب بدهخواهمی( نشان حلّاجکهیامروز مرده .یچند

5/0

ابیککدام15 عباراتیاتاز الف»و آرا«گروه ب»هاییهبا دارد؟«گروه گروهارتباط است.(یاضافموردیک«ب»)در

بالفردیف

روحان1 از موجودند، چه جسمانیهر کمالی،و یزیآمحساند.طالب

معادله اسلوب

تضاد

یلتعلحسن

جناس

ه2 / ساروان تا فرمود دستور کاروانیونبه صد دشت، از آرد

بر3 سیکعشق / را شاه و گدا بنشاند رکندیمیکسانیل،فرش بلند و راپست اه

قو4 شامّة تشخیاز غریبوی شما .یستنیبحمله

1

عبارت16 تاک»در فایعُصارة شهدِ او قدرتِ خرم ایقبه تخ مِ و ت ربییشده گش ته.یتشب ه باس ق واژگ ان«نخ ل

.بنویسیدرا«سجع»

5/0



(۳)فارسیدرس:
شماره آزمون
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3صفحه

1

ز17 عبارت به توجه کسان«باز»یر،با چه است؟ینماد

شکارآن باز بس»گفت:ینچنیگاه روامیدهکوشیارمن گرفتهیتا جا شاهان پدست ب ایوس تهام.

بوده جاآنان چه بیام در و بگ ذارم ش اهان دس ت م ن ک ه است دریب ه اییابانآن عل ف و آب

شوم؟یمرغسیجووجست «سرگردان

5/0

حفظی(ب شعر
بیهامصراع18 جا»یتکدام به است؟«جا شده نوشته

آالف / باران ستاره صبحِ گاهت، گاه لبخندِ پیینة( ساحلیوندِنگاهت، و صبح

پب بسیش( تو و من دیاراز / بستند نقش و زیزندگیواربودند یادگارانگونهینرا

25/0

ا19 اول /یست؟چیتبینمصراع شویدبا»............................ هنر اهل درگه خاکِ «یکه

حقاالف مکتب در هواعشقیبادیشپیق( سرت در گر حافظایب( است وصال

5/0

ب20 دوم بنویتمصراع سن».یسیدرا همه از شهادت ..........................یحُسن / است 5/0.«............فراتر

کرد»:یتب21 بودم .......................یتو / ......................................................» کنکامار........ 75/0.یدل

فکریقلمرو

نثرالف( مفهوم و معنی
زیمعن22 عبارات مفهوم بنویرو روان نثر به .یسیدرا

بهترالف سجده میحالتین( که وتوانستیبود همسطح خاک با کند.یکسانمرا

جملگب مرغان نهادند.یکهابهانهی( سو

1

هر23 زیکدر عبارات قسمتیراز بنویهامفهوم را .یسیدمشخصشده

باشد،الف که جا هر است، آتش عشق، د( رخت، او ننهد.یگریجز

بوب کهی( کرد مست چنان برفتگُلم دست از .دامنم

5/0

25/0

جملة:24 کو»مفهوم داردیر،در حضور 25/0یست؟چ«خدا

شعر(ب مفهوم و معنی
زیمعن25 اشعار مفهوم فارسیرو به بنویرا .یسیدروان

بودالف( هشتم خوان دهانِ و دام طعمة / اکنون خوان، هفت پهلوانِ

بباب سبوید( بر را سنگ یزدن

5/0

5/0

قسمتیمعن26 مفهوم زیهاو اشعار در را .یسیدبنویرمشخصشده

گفت:الف خی،مست»( و افتان سبب ن«روییمیزانزان رفتن راه ُجرم نیست،گفت: هموار یستره

پ(ب ز تزوینایبفکن ایراساس هم ز بگسل پین/ و یوندنژاد

5/0

5/0

مطلب(ج درک
از27 پ»مقصود پیچراه ب«یچدر یست؟چیرزیتدر

ابه» پیچپیدامینراه میچدر تو لطف مرا هباید،ی/ «یچدگر

5/0
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(۳)فارسیدرس:
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4صفحه

1

اب28 مشترک بنویرزیاتمفهوم .یسیدرا

غریک(الف بهیقدم بحر هفت آب کز / مبر گمان شو خدا شویمویکبحر یتر

بنب زیهستیاد( چو هیرتو مدار دل در / شود زبر زیچو شویرکه زبر یو

5/0

شایننخستینا»29 کلیدبار کان / مرواریدبود /یدگنج چاه آن لب بر انگار ناگهان / شد. گم اییهس ااو

د بودیدرا نابرادر آن شغاد، او /»

ازالف مقصود مروار»( یست؟چ«یدگنج

کسان«شغاد»(ب چه است؟ینماد

25/0

25/0

د»مصراع30 غم پشتیوارچه تو چون دارد که را مفهوم«یبان؟امّت 5/0دارد؟یچه

بب»:یتب31 و گلستان به بگشا جلوینچشم خارۂ/ و گل در صاف کدامیاد«آبِ 25/0ست؟ا«عرفانیواد»آور

عبارت:32 از ت»مقصود نمیریچون باز رفته، شست از 5/0یست؟چ«گرددیکه

ز33 عبارت به توجه پایربا بنو«عشق»بهیدنرسیةدر یسید؟را

پاپس» پایهاول دوم و است سیهمعرفت و نتوایه،پایُممحبّت عشق عالَمِ به و رسعشق. ازتیدنن ا

پا دو محبّت و نسازدیةمعرفت .«نردبان

5/0

ب34 میثحدین»یتدر پرخون قصّهکندیراه میها/ مجنون از«کندیعشق پرخون»مقصود 5/0یست؟چ«راه

ز35 عبارت مفهوم«نفسگرفت»یر،در بیچه کند؟یمیانرا

جابه» تا کرد نگاه مییجلو کار چشم دیچهکرد،یکه دوب ارشد،ینمیدهکس و گرف ت ب انفس ه

دو سرعت «.یدتمام

25/0



5  صفحه

(۳)فارسیدرس1شمارهآزمونکلید

ستا-1 (10)صسپاس-یشالف(

جا در که آنان مجلسییب( 13۷(یبا حاضران)ص دارند؛ حضور

شدن ساخته (31)صج(

دمساز2-1 اعانت2(4۷)ص( (128)ص(

(155ص9)درس«یفهصح»یا«د»-3

شبح-4 حوزه(90ص11)درسالف( (۷1ص1)درسب(

سورتج (109ص13)درس(

چر-5 خوارب(۶0ص8)درسیغالف( (101ص12)درس(

(8۷)ص«خستگان»یا«ب»-۶

وصف-۷ مسندیالف( ب(

منج دستان دریاییزپایا( (151و150ص1۷)درسیاکنارة

اسم-8 گروه دو مرا»یایمفعولیالف( یایسجا»و«عشق

تو همپا«ارزشمند (155ص18)درسیگیب(

معلم-9 هسته: الیهالف( مضاف صفت ب(

خاطرات (۶4ص8)درسج(

جمله-10 (۷1ص9)درسسه

2۶(یاجامه-11 ص نشود.)درس3 خون به غرقه / وطن بهر کاو

است-12 قرفعلیاالف( به حذف یمعنوینةب(
(84ص10)درس

الّنظ-13 معنایرمراعات (34ص5)درس(یی)شبکة

شدم-14 شجاع (15۷)صیدمنترسیاالف(

توانا چقدر (134و133ص1۶)درسیدارییب(

تضاد15-1 جناس2(52ص۷)درس( (101ص12)درس(

)درس3 معادله اسلوب (89ص11)درسیزیآمحس(4(41ص۶(

میقفا-1۶ هم گشته و )شده باسق باشد(تواندی/ سجع
(12ص1)درس

انسان-1۷ منصبیهانماد و مقام طالب و طلب جاه
(121ص14)درس

آ»یا«الف»-18 / باران ستاره صبح گاهت، گاه یینةلبخند

پ ساحلیوندِنگاهت، و (5۷)ص«صبح

هوا»یا«ب»-19 سرت در حافظایگر است «وصال
(24و23)ص

شهیا-20 ایدمحسن بیمن، (9۷)صگناهیحسن

کرد-21 بودم نابودیتو پروردیاز مهر با فدایو تونای/ م

م نبودم و (11۷)صیهنمیایهنبود

عظمت-22 برابر در خاک مانند را خود سجده، با من الف(

م کوچک و پست (90ص11)درس.کنمیپروردگار،

بهانهب )مرغان(، پرندگان همه )رها( گذاشتند کنار را ها

(122ص14)درسکردند(

هرجا-23 هییالف( باشد عشق ازیرغیگریدیزچیچکه

داشت نخواهد وجود مقیاعشق عشق )وجودشودیمیمفقط

(53ص۷)درس(.کندیمیداپ

اخت دادم.یارمب( دست از (14ص1)درسرا

کو-24 دارد.یتمعنویر،در (۷1ص9)درسوجود

ن-25 چاه در رستم کشتهیرنگالف( و افتاد )شغاد( حیله و

(112ص13)درسشد.

باب بودنی تشخی)براید( نفر(یاخطاکار دو آن نبودن

آزماآن را (100ص12)درس.یمکنیشها

نابه-2۶ جامعه اوضاع است.الف( )نامساعد( سامان

(19ص2)درس

پاب بنیه( فرینایانو و مکر کن.یبهمه نابود را
(35ص5)درس

سخت-2۷ از پر و دشوار (1۶3)صعشق.یراه

قلب-28 توجه و باور خدا به ازی،داریاگر تو کندن دل

رسیوی)دنیمادیقعال موجب حیدن( به ویمعنویاتتو

)گرددیمیروحان (23)صمشابه(یممفاهیا.

لبخند-29 (113ص13)درسالف(

انسانب نماد حیها( و گریلهناجوانمرد

با-30 مسلمان پیاریامّت دلگرمیامبر)شفاعت( )ص( اکرم

شکستیدوار)ام و (13ص1)درس.گردندیمیرناپذ(

وجودیاپنجمیوادیایدتوح-31 (12۷ص14)درسوحدت

اختیکار-32 و دست از جبرانیارکه قابل و شد خارج

(139ص1۶)درسیستن

(52ص۷)درسمحبت-معرفت-33

عشق.-34 پرخطر و دشوار (4۷ص۶)درسراه

کرد-35 تازه (145)صنفس
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شماره آزمون
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1صفحه

4

یزبانقلمرو

ز1 عبارات بنویمعنیر،در را شده مشخص .یسیدلغات

بهالف ديگرش بار زارتضرّع( بخواند.یو

خطایروزیفۀوظ(ب نبرد.یبه مُنکر

چشمپ بر را دستتان بود،یها( شده جمع آفتاب نور در که بوديلحمادرشتتان .يدکرده

هستيدتجرالًاو(ت چه هر از بشویوانگه/شو خود دستيکباراز

اۀبدرقهمّتم(ث کن کقدسيرطایراه نوسفرم/ من و مقصد ره است دراز ه

25/1

معنابا2 به برایتوجّه واژه کدام است؟یخالیجایواژگان، مناسب

سهههاروان تههها فرمهههود دسهههتور کهههاروانبهههه صهههد دشهههت از آرد .........

موبدالف ه( هامونجیونب( گزندد( )

25/0

ز3 عبارات امالیردر غلط صحییچهار دارد. بنویحوجود را .یسیدآنها

بالف رحمت باران رسحسابشی( را بیدههمه نعمت خوان کشدريغشیو جا .یدههمه

ناجوانمردان(ب قدر ب/چاه چاه پستان، آر/یدردانچاه ای... بن در / ... تهمتن بويناکنون گم ... د.چاه

ميرفتید،پذینم(پ مآورديدیبهانه طفره بهویاسرارهایولرفتیدیو که مهیمن راداد،یالتمهاس شهما عاقبهت

کرد. متقاعد

پت ز بفکن تزوينای( هم/يراثات ز پينابگسل و یوندنژاد

غرث عن دشمن گالب! و گل پسر آقا! احمد حاج تويب( که وسينایاست کند.یاتعملیعدشت

1

صح4 کنییامالیحشکل انتخاب کمانک داخل از .یدرا

فرویهرنفس- )حرود،یمکه است.یاتح/یاطمُمّد )

25/0

گز5 کدام امالینه،در ندارد.ییغلط وجود

زالف تن ن( مستور تن ز جان و دیکل/یستجان را نيدکس دستور یستجان

عج(ب خاک وینبا عآمد تاک م/شدیاناز که شاهان دل نهادندیخون نام اش

جج به سر شده.یب( مستغرق مکاشفت بهر در و بود برده فرو مراقبت

حکد تو عظیمی،( کریمی،تو رحيمی،تو نمایمیتو تهو ثنای،فضلهينهدۀ/ سهزاوار يیتهو

25/0

ب6 فارسیابیدبیاواژهیرزیتدر زبان در همهمیکه دارد. بنویآواآوا را .یسیدآن

وديروز بودم من باغ غربت داغيکدر خورشچمهن آیدامهروز دشت تهوداريینههدر و مهن

5/0

ب7 معنایرزیتدر به روش( کدام از استفاده )با بریم؟یمیپ«یشهاند»ۀواژیچگونه

گشهههتیدبشهههنچهههو شهههاد آن از اندخسهههرو ز گشهههههههتيشههههههههروانهههههههش آزاد

5/0

ز8 عبارات دستوریر،در بنوهایقسمتینقش را شده .یسیدمشخص

غا(الف به چون رايتمحبّت آن خوانند.عشقرسد

دب مرا هم شما ديديد( که است معلوم باشينکهایوليديد. شناخته دم ن،میدهمان .یستممطمئن

گفت:پ سرایوالاستيکنزد»( شوی،را جا خانیوال»ت:گف«يمآن در کجا نۀاز «یست؟خمّار

/ت مرو سرو زاد را خوان هفت قوليا( ساالر،یبه گرامماخ روامردیآن ... کرد.يت/

1



شماره آزمون
(۳)فارسیدرس:

رشته:رشته هاکلیه

آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

2صفحه

4

ص
نشان9 واژه«ان»ۀمفهوم در .یسیدبنویرزیهارا

کاوالف د:يان( يلمانب(

5/0

ز10 متن به توجّه دهیربا پاسخ سؤاالت .یدبه

کهویآبچشمۀ سهوزان تموز در که دليیگهوير،سرد بيخچهالیاز دامنهۀآيهدیمیهرونبهزر  از

سيرانایشمالیهاکوه .شودیميرسرازيرکوینۀبه

اسمالف گروه در وابسته«يرانایشمالیهاکوهۀدامن»ی( بنوهاینام را .يسیدوابسته

دستورب نقش باال متن در سوزان»و«چشمه»واژگانی( بنو«يرکوتموز .يسیدرا

است؟ شده حذف قسمت کدام باال متن در پ(

باالت متن از .يسیدبنویوصفیبترکيک(

5/0

5/0

25/0

25/0

ادبیقلمرو

ز11 اشعار کنیجاهایر،در پر .یدرا

االف شوخبریبی( خبر صاحب که ..............................................................یبکوش

............................................................ گههدب( گههردنهت ر  عشههق، دادگاه واهر

پيینۀآ(پ ساحههههلیههوندنگاههت و ................................................................صبح

...........................................................ت مب( بودم تو با بودم که حالت هر یهنمیایهنه

2

ب12 واجیر،زیتدر جز به است شده سروده دماوند به خطاب آراییآراکه دو تناسب .یسیدبنویادبیۀو

نبتههها بشهههر دلیروینهههدتچشهههم چههههر ابهههر بهههه بنهههدبنهفتهههه

5/0

ب13 کنیرزیتدر مشخص را شبه بنویدوجه برایسیدو بیانبیشاعر در شبه آرایرزیتوجه کدام یۀۀاز

است؟یادب گرفته بهره

بهود آتهش چهون کهه باشد آن بهههودگهههرمعاشق سهههرکش و سهههوزنده رو،

5/0

عبارت14 طعم»در / اکنون خوان، هفت بهودۀپهلوان هشتم خوان دهان و مشۀبهٌ«دام و مشۀخصمشۀبه را به

.یدکن

5/0

ابیکهریبرا15 گروهیۀآرایک،«الف»گروهیاتاز از گروه.یابیدب«ب»مناسب است.(یافاضيهآرايک«ب»)در

بالفردیف

بیا1 پروانه ز عشق سحر نیاموزمرغ آواز و شهد جان را سهوخته کان مجازیامد/
معادله اسلوب
نماد
یحتلم

ديکی2 با کيدگاندشت او تا که / خون ز بهرونيدآیپر آتش ز

خویکسهر3 اصل از ماند دور جويشکو باز خهويد/ وصهل يشروزگههار

75/0

کنیهکنایر،زعبارتدر16 مشخص معنیدرا بنویو را .یسیدآن

دعشق، رخت، او جز باشد، که جا هر است، سوزد.يگریآتش رسد، که جا هر ننهد.

5/0

ب17 به توجه آرایرزیتبا ندارد؟یهکدام وجود آن در

دچه پشتيوارغم تو چون دارد که را نوحیبانامت باشد که را آن بحر موج از باک یبانشتکچه

معادلهالف( یحتلمد(تضادج(یهتشبب(اسلوب

25/0



(۳)فارسیدرس:
شماره آزمون

رشته:رشته هاکلیه

آزمون:ردیف متوسطهدوازدهمپایهدقیقه90مدت دوم ماه(دومنوبتدوره بارم)خرداد

3صفحه

4

فکریقلمرو

مصراعیمعن18 مفهوم شدهایو فارسیرزیاتابۀمشخص به بنویرا .یسیدروان

س(الف سریماز خوديکیبه م/کله به آهن کمربنديکییانز

ماه(ب جز که سیهر آبش بشدیرز که هر دروزیی/ روزش شديراست

ايروزد(پ سوخت تویاگر و من بار و بر  غم مدوست، امروز بويدآی/ باغ، تیاز و من وبهار

پت شد که گه بدان /یش( باز بردشکاووس باره، از آمد نمازفرو

5/0

5/0

5/0

5/0

زیمعن19 عبارات مفهوم فارسیرو به بنویرا .یسیدروان

بمکند.یمابق(الف سماق بگذار و بکش خط نقداً را

پاگ(ب و دست شهر، در و بود باز ده به پامان حال، بودیربرخالف .يمنشده

زیسودا(پ از ارزد.يرکیعشق بهتر جهان

دنيک(ت میايیروز چشم آن از و داشت چشم روم .زدیبه

5/0

5/0

5/0

5/0

ب20 دوم مصراع بنویرزیتمفهوم .یسیدرا

پیخواهچو سهههبويهههدببایگووگفهتیکنهیداکه بهههر را سهههنا یزدن

5/0

کل21 بنویرزیتبیمفهوم .یسیدرا

پيقطرآيین نفس پيافهتمغهانیهراز فرخنده که خضر نهادنداشیآن نام

5/0

وادیادآوریرزیتب22 وادیکدام هفت است؟یاز

ببههچشههم و گلسههتان بههه خهههارۀجلهههوینبگشهها و گهههل در صهههاف آب

25/0

ب23 مشترک یست؟چیرزهاییتمفهوم

غريهک مبهريهقدم گمهان شهو خهدا بهبحهر بحر هفت آب شهویمهويهککز یتهر

زیهستهیهادبن چهو شهههوديههرتو زبههر هدو مههدار دل زیهچر شهويهرکه زبههر یو

5/0

داستانیسندهنو24 غاز»در فرد«کباب رفتار اجتماعیکدام است؟یو داده قرار انتقاد مورد 25/0را

بیتب25 به دارد؟یگریدادزیر اشاره پادشاه کدام

سلیکسآن ملک اين در که يقکرديمیمانرا امروز اسهتینملّت اههرمن او کهه کرد

25/0

از26 ب«بدحاالن»مقصود کسانیرزیتدر است؟یچه

جمعمهههن ههههر شهههدمیتهههیبهههه خوشنهههاالن و بهههدحاالن شهههدمحهههاالنجفهههت

25/0

ز27 عبارت نکتهیردر چه است؟یدتأکیابر شده

تازهچه استتگفیبرایاحرف مانده چيانم عیبرایاتازهیزچه بتواند که / مهرانوشتن يهاشهق

کند؟يایسجا بازگو را تو ارزشمند

5/0

دارد.28 ارتباط زیر کادر در مورد کدام با زیر ابیات از یک هر

ماست-جاودانگی-وفاداری بر که ماست قیام-از به خداوند-دعوت توصیف در انسان عجز

نۀگلّالف( گر  از گله را کایستما بين/ میدادهمه یکندشبان

نمهیهچب( نقشبیندینقاشت دوان/بهرکندیکه حيدکه افکندهیرتشاز بنان از ایکلک

خهاکیدخهورشزپ( و بهاد از و آب از پهاک/و گفتهار و نهام تبهه نگهردد

نجوشیخمهوشدالت( خُم چو پردهبرون/چرا؟یچرا؟ تو راز، پرده از چرا؟یپوششد

1



 1  صفحه

(3)فارسیدرس4شمارهآزمونکلید

زار-1 کردنیالف( التماس کردن،

معاشی،(مقررب محافظوجه دارنده، نگه پ(

تنهات گناهانیدن،گزیی( دعاثترک یرخی(

هینهگز-2 یون)ب(

غدر-3 قدر: اصرار-ب( اساس-اسرار: غر-اثات: عنیبعن :

یبقر

یاتح-4

)ج(ینهگز-5

قربت-6 غربت:

معنا-7 روابط به واژگانیتوجه

مسند-8 مفعولالف( ب(

الپ مضاف بدلیه( ت(

نسبت-9 مکانالف( ب(

شمال-10 مضافیالف( صفت مضافیرانا-یهال: یهالمضافیهال:

نهادب چشمه: مضافیرکو( آبپیهال: )چشمة نهاد سرد(ی(

آبت /ی( سوزان تموز / بزرگیخچالیسرد

نباش-11 راهرو تا شویکیالف( ی؟راهبر

نب شاهد آورندیستنیاز( محضر در که

باران ستاره صبح گاهگاهت، لبخند پ(

هشت اگر مستم اگر بیار( اگر خوابم یداراگر

تعل-12 یهکنا-یصتشخ-یلحسن

سرکشگرم-13 و سوزنده تناسب-رو،

خوان-14 هفت پهلوان طعمهمشبه: به: مشبه

یحتلم-۳مجاز-۲نماد-15-1

شدن-16 ساکن نهادن: رخت

تضادینهگز-17 )ج(

کاله-18 سفیخودالف( نقرة جنس سریداز بر )برف( رنگ

.یدار

کسب هر واقعی( عاشق میجز خسته عشق  .شودیاز

اپ وجوی( اندوه و غم انقالب، از قبل دوران در اگر ددوست

است. آزرده را تو و من

پات اسب از تعظیین( و کرد.یمآمد

بقالف-19 بیه( تا بگذار و کن حذف فعال انتظاریهودهرا

بکشند.

داشتب آمد و رفت ده به حاال برخالف بهیم( شهر در و

دا بودساکیمیصورت نشده  .یمن

دپ زیوانگی( و عقل از است.یجهانینایرکیعشق بهتر

روزگارت دنی( آنیامردم از و داشتند توجه روم به

 .ترسیدندیم

کنیدبا-20 یامتحان

پ-21 پیرویلزوم طریراز یقتدر

)توحیواد-22  (یدپنجم

بگذار-23 کنار را تعلقات وادیاگر به رویو یمعرفت

نمیزچیچهیاوریب آلوده را  .سازدیتو

ساز-24 یاکاریریایظاهر

شاهیمحمدعل-25

سیکسان-26 سویرکه به است.یآنها کند حق

توص-27 است.یرناپذیفعشق

ماست-28 بر که ماست از الف(

توصب در انسان عجز خداوندیف(

جاودانگپ قتی( به دعوت یام(



ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر .فایل

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .



ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 .فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

ش
ش. فایل منتشر شده توسط مرکز سنج

 . فایل منتشر شده توسط مرکز سنج
 



ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر .فایل

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .



ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر .فایل

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .

ش
سنج مرکز توسط شده منتشر فایل ش.

سنج مرکز توسط شده منتشر فایل .







ایزاٖ اعالٔی جٕٟٛری

ؽٟزتٟزاٖ ٚپزٚرػ آٔٛسػ وُ ازارٜ

ٔٙطمٝ ٚپزٚرػ آٔٛسػ تٟزا4ٖازارٜ

آٔٛسؽی ٞای ٌٚزٜٚ تىِٙٛٛصی وارؽٙاعی

تارْصفح4ٝزرعٛا25َتؼسارزیف

1

2

3

4

5

6

7

ٕ٘زٜ(7لّٕزٚستا٘ی)
چیغت؟ ؽسٜ ٔؾرص ٞای ٚاصٜ ٔؼٙی

ؽسػجیٗاِف(تاذان ػیاٖ ٚآٔسٚاستان رااستٛعتاٖ زعتی تیأٛس.پاِیشب(ٌؾازٜ

صسوارٚاٖٞیٖٛج( اسزؽت اعتت(ترٙسآرز ؽٕؾیزی ٗٔ تٛتزای آذتٝسیزاذٙسٜ

استٟز وٙٓغزأتث(ٌفت تیزٖٚ ات زِٚتجأٝ رْٚ أپزاتٛری وٝ زا٘یٓ ٔی تٛزٔغتؼجُج(ٕٞٝ

را ٔحذٚف ٚاصٜ سیزاتتسا وٙیس:زرجّٕٝ رأؾرص حذف ٘ٛع عپظ تیاتیس

ت أیزعأا٘یتازازر٘أٝ تا رٚزوی ؽؼزٚچًٙ وززوٝ ٕٞاٖ ٗٔ

ٔٛارز جّٕٝ ایٗ تٝ راتاتٛجٝ ؽسٜ تیاتیس:ذٛاعتٝ

ؽٛز وٛیز،عزاسیزٔی عیٙٝ تٝ آتی زارز.زَٚاسچؾٕٝ عزتزٔی ٔشیٙاٖ اري

وٙیس.راٚاتغتٝیإٞپایٝجٕالت–اِف ٔؾرص

ٚ-ب ٚاتغتٝ آٖیه تٙٛیغیس.٘ٛع را

وٙیس.اَٚجّٕٝفؼُزلیكسٔاٖ–ج ٔؾرص را

چیغت؟ ؽسٜ ٔؾرص ٞای ٚاصٜ زعتٛری ٘مؼ

ذّٛت-اِف جازٜ .رٍٞذریزریه ؽٛز ٔی ٘شزیه ٗٔ تٝ

را-ب ٔؼؾٛق ٕٞٛارٜ جاٚزا٘ی تیٙس.جٛاٖػؾك ٔی

زارز؟"اٖ"وارتزز زالِت ٔفٟٛٔی چٝ تز سیز ٞای ٚاصٜ زر

ؽأٍاٞاٖ-براٖذاٚ–اِف

زر را تثؼی ٞای تیاتیس.سیزاتیات٘مؼ

ار-اِف ٌٛػ تٝ حّمٝ ٌٛػتٙسٜ تٝ حّمٝ ؽٛز تیٍا٘ٝ وٝ ِطف وٗ ِطف تزٚز ٘ٙٛاسی

را-ب ای عایٝ چاٜ آٖ اٍ٘ارتزِة .اٚ٘اٌٟاٖ ٘ازیس آٖ تٛز.ازرزتؽغاز

ٔؼٙای تٝ تٛاٖ ٔی ٞا رٚػ ٞایزر"ا٘سیؾٝ"تاوساْ ؟تززپیسیزتیت

ؽٛ-اِف ػؾك راغالْ صاحثسالٖ ٕٝٞ اعت ایٗ اعتا٘سیؾٝ ایٗ پیؾٝ

ٌززز-ب تیزٜ ٚچٛؽة تزط سزَ وٙیٓ وٙیٓؽثیرٖٛ تیزٖٚ ا٘سیؾٝ

زْٚ صفحٝ زر عٛاالت ازأٝ

5/1

5/0

5/1

5/0

5/0

5/0

5/0

مدیر مهریاامضای محل

زاٚطّة(: )ػ صٙسِی ٟ٘اییػ :ؽثٝ أتحا٘ی :٘ٛتت أتحاٖ  28/1/98تارید

: ذا٘ٛازٌی ٚ٘اْ :زٚاسزٞٓ٘اْ تحصیّی :پایٝ أتحاٖ صثح8عاػت

: زرط أتحاٖ ٚاحسآٔٛسؽیسیفارعٛاَ ::٘اْ أتحاٖ زلیم90ٝٚلت

: ٞارؽتٝ رؽتٝ :وّیٝ تحصیّی :تزيتؼساز98-97عاَ 2عٛاَ

زارز پاعرٙأٝ ٘یاستٝ



8

9

10

11

12

13

14

15

را کلمات صحیح کماوکامالی داخل َای ياژٌ کىیذ:ازبیه اوتخاب

ي)ََشَم-الف ملک ي گىج کٍ فریذين کٍ داوسته تًان مقررشذ؟ايبرمملکتچگًوٍوذاشت(حَشَم–َیچ

)ٞس-ب تایس راحس(س٘س-ٌفت ٔغت ٞؾیارٔززْ

.تٍذرْاٌزاعت(ذٛار–ذار)تًٙاسیٗتغپزْتٛزآتؼاٌزوٜٛ–ج

ٚاصٜٔتٗزر عٝ آٟ٘ا٘ازرعتیسیز زرعت ٚ تٙٛیغیس.تیاتیس را

.-اِف ٘ساؽت زیٍزی ذٛؽی زَ ٔیٍٙزیغتپیزٔزز تصسیمٓ ٚغزٚرتٝ تاؽازی تافرزٚٔثاحات .رٚسٚؽة

را-ب اتزتٟاری تازایٝ ٌززا٘سٜ.فزٔٛزٜ تاصك ٘رُ تزتیتؼ راتٝ ذزٔایی تپزٚرزٚترٓ سٔیٗ زرٟٔس ٘ثات تٙات

سٔازوزز٘سوافٛرتزآٖفزٚ٘ؾیٙسٚرْٚزرزتا–ج

ٕ٘زٜ(5لّٕزٚازتی)

ٞای وٙیس.ؽسٜذٛاعتٝآرایٝ ٔؾرص را تیت ٞز زر

ٔا-اِف عززی ٚزْ ٌزٔی ٔززاززَ ٌاٞی ٟ٘از٘ستٛزوٝ ٘اْ اػ زی ٌٚاٜ )تضاز(ٔٝ

تٙا-ب ایٗ ستٗ )تؾثیٝ(تزوٗ افىٙس ظّٓ تٙای اسریؾٝ تایس وٝ

رزیف ا"اِف"اتیات آرایٝ وساْ رزیفتٝ ("ب"س . تاؽس ٔی اضافٝ ٔٛرز یه ب رزیف زر : .)تٛجٝ زارز تؼّك

باِفرزیف

رٚی1 تؾز٘ثیٙست تٙس/تاچؾٓ اتزچٟززَ تٝ جٙاطتٟٙفتٝ

ایٟاْ

تؼّیُ حغٗ

آٔیشی حظ

ٚ٘ؾز ِف

زاز2 ٔی اِتٕاط تٛی وٝ ٗٔ ؽٕااصزارٞای ٔتماػسوزز.راػالثت

تزیس3 اسیاری ٞزوٝ حزیف ٔا/٘ی ٞای پززٜ ٞایؼ زریسپززٜ

تٛز4 ٚرٚؽٗ ٌزْ ذا٘ٝ .لٟٜٛ ؽزْ ٕٞچٖٛ

وٙای ؽسٜاتٔفاٞیٓ تٙٛیغیس.ٔؾرص را

ٌٚٛی-اِف ٌفت پیساوٙی وٝ راچٛذٛاٞی عًٙ سزٖ عثٛیتزتثایس

ٚؽٛذی-ب ٚحزافی ستا٘ی راحاالزیٍززرذٛػ جٕغ تٛز.٘ٛن چیسٜ

جٕالت عزخ"زرایٗ ٌُٚ ٞغتٙس؟ٕ٘از"ٞٛا چیشٞایی چٝ

را تٍیزاٌزٔیاس٘اٖ ٗٔ/ تٍیزأاراٞٛاذٛاٞی را/اسٔٗ ات را٘ٝذٙسٜ عزخ ٌُ ٍٔیز./ اسٔٗ

سیز اعت؟ػثارت ٔثُ یازآٚروساْ

٘اچاراس تیغتٓ لزٖ زٔٛوزاعی جزارٜ ػمزب ٞاتیٓ عزًٞٙ حىٛٔت ٔارغاؽیۀ تٝ تثززؽسٜ .پٙاٜ

ؽؼزحفظی:

وٙیس: راوأُ ذاِی جاٞای

اس...............تٛ–اِف وززی تٛتٛزْ ٘اْ ٚفسای ٔیٟٗتٛز ای ٔیٟٗ ٘ثٛزْ

تِٛثزیش-ب آغٛػ تٝ ............. آذزت ٞای ٘فظ اعت پٙاٜس٘سٌی

عْٛ صفحٝ زر عٛاالت ازأٝ

75/0

75/0

5/0

1

5/0

5/0

5/0

5/0
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رأؾرص ٚغّط ؟ٔٛارزصحیح وٙیس

  ٘ازرعتزرعت تؾٛیرٜٔززاٖچٛٚجٛزٔظاسزعتسرؽٛیٚتیاتیػؾكویٕیایتا–اِف

تٛتٙیاز-ب سیززرستزؽٛزٚزسیچٛٞغتی وٝ ٔسارٞیچ ٘ازرعتزرعتستزؽٛیٚزَ

٘ازرعتزرعت وٛٞغاراٖاسعًٙتزاٍ٘یرتفزیازٞاجٙٛ٘ٓذأٛؽیزرٞٛایتوٝتاسآ–ج

٘ازرعت زرعتٔیٟٗایٔیٟٗیازتٛزرتارٚپٛزْتٙیسٜٔیٟٗایٔیٟٗٚجٛزِْثزیشاسػؾمتتٛز–ت

. وٙیس وأُ را سیز تیت

ای / اعت ٟ٘فتٝ ............... تٝ ؽىٜٛ وزتال لتٍّاٜیه ٌٛزاَ ٔجغٓ ..............

( ٕ٘زٜ(8لّٕزٚفىزی

سیزرا ػثارات تٙٛیغیس.ٔؼٙای رٚاٖ ٘ثز تٝ

ٔٙىز٘ثزز.-اِف ذطای تٝ رٚسی ٚظیفٝ

اعت-ب آتؼ تاؽس،ػؾك اٚٞزجاوٝ ٟ٘ٙس.،رذتجش زیٍزی

ٔی-ج تّٙس وٙسٜ اس ٓٞ ٞٙٛس ؽٛز.زٚز

را-ت ستاٖ ٘یغت.ٔز جشٌٛػ ٔؾتزی

اس-ث یحضّیىی وثّازٜ وٝ تٛزار ٌززیسٜ ٔحظٛظ تغیار وؾیس ٔی ٚازب ؽؼز

.-ج عیاٜ تز٘ؾغتٝ ای تاسی یىی

.اعتاِحشٖتیتوٝذا٘ٝآٖوٙؼٚیزاٖاؽهس–چ

ایٙجا-ح زرِّٔه تاذتٗتایست

سیزٔٙظٛراس چیغت؟زرػثارات ؽسٜ ٔؾرص ٞای ٚاصٜ

تاؽیزعپٟتا-اِف پیٕاٖ پیٛ٘ساذتزعؼسوززٜزتغتٝ

جش-ب سٞزوٝ اعتٔاٞی رٚسی تی ٞزوٝ عیزؽس زیزؽسآتؼ  رٚسػ

زرآٖ-ج جا عززآٖ ٚتٛتزسخ تارٔٗ چؾٕاٖ زیس ٔی چٝ آیا غیزاسؽة ٚزرز غٓ ٞای زروٛچٝ

ٞأاٚراٖٚسیٗ-ت زیٍزوزاٖزذتزؽاٜ تٝ ٌؾتی پزا٘سیؾٝ

اتیات ٔؾتزن چیغت؟سیزٔفْٟٛ

ٚتٛتا-اِف یازٌارٔٗ ٌُ زٚعت ای ٔا٘س ٔی زرتاؽ عپززیٓ اٌزجاٖ تزذیش عحزذیش ٘غیٓ ایٗ

ٚاس-ب ٚاسآب ٚذانسذٛرؽیس پانتاز ٌٚفتار ٘اْ تثٝ ٍ٘ززز

سیز اعت؟تیت ػزفاٖ ٚازی یازآٚروساْ

تٍؾا ٚچؾٓ ٌّغتاٖ ٚذارتٝ زرٌُ صاف آب جّٜٛ تثیٗ

 ػؾك–تاعتغٙا-جتٛحیس-بٔؼزفت–فاِ

زرط اس سیز ػثارات تٝ تٛجٝ ٞؾتٓ"تا چیست؟ذٛاٖ " درد قصه از" منظور "

اعت ٘أزز ٚ ٔزز ٚویٗ ٟٔز ػیار /ایٗ ٘یغت ؽؼز / اعت زرز لصٝ ،لصٝ،آری ایٗ اعت لصٝ

زارز؟ اؽارٜ وغا٘ی چٝ تٝ تیت ایٗ زْٚ ٔصزع

اس ٌزتازٕٞت طّثٓ اعتعحزٔی چٕٗ طزف تٝ وٝ رفیمی تٝ ذثزاسٔٗ تثزز

چٟارْ صفحٝ زر عٛاالت ازأٝ

1
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5/0

5/0

5/0

5/0

75/0

5/0

25/0

5/0

1

5/0
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5/0

Sample output to test PDF Combine only



24

25

را"زرػثارت ات ٔزاذٙسٜ وٝ وؾٛرْ عزخِ ٌُ، آتی ٌُ. تٛزْ زرا٘تظارػ وٝ ٌّی چٖٛ ذٛاٞٓ ذٛا٘سٔی "ٔی

چیغت؟ ٚعزخ آتی ٔٙظٛراسٌُ

. وٙیس ٔؾرص را سیز ٔٛارز ٚ٘ازرعتی زرعتی

عزز-اِف زرعْٕٛ ؽؼزٚذیاَ رٍ٘یٗ ٞای پزاسٌُ تاؽ ٚآٖ زرز تی ػمُ پضٔززایٗ زَ .تی

ٚاحغاط ػمُ ٘ازرعتزرعتتیاٍ٘زتغاٚی

طزیك-ب .آییٗ ٟ٘از٘س ٘اْ اػ پی فزذٙسٜ ذضزوٝ آٖ یافت پیزٔغاٖ اس٘فظ

ایثار ٘ازرعتزرعتتیاٍ٘زإٞیت

تزوٙٙسٌزیثاٖیهعزاسجّٕٝزروٙٙستیاتاٖسیٗچٖٛٞارٚی–ج

٘ازرعتزرعت اتحازٚیٍاٍ٘یزرٔفْٟٛ

باشیذ مًفق

5/0

75/0

جمع

ومرات

20
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هٌطقِا ٍپزٍرش آهَسش 4دارُ

آهَسضی ّای ٍگزٍُ تکٌَلَصی کارضٌاسی

سَاالتردیف

نمره7:قلمروزبانی

87ظ25/0تاغ-ب8درس25/0آهیختِ-الف-1

18درس25/0کطیذُتیزٍى-ت12درس25/0ٍضتزاسة-ج

8درس25/0سٍدگذر-ج2درس25/0تاٍاى-ت

5/0لفظیقزیٌِ-کزد-2

ضَدسزاسیزهی........هشیٌاىارگاسدلّوپایِ:ضَدکَیزسزاسیزهیسیٌِتِآتیچطوِ-الف-3

5/0ّوپایِ

5/0اخثاریهضارع–ج5/0الیِهضافالیِهضاف:هشیٌاى-ب

25/0هسٌذ-ب25/0ًْاد-الف-4

5/0سهاى-بهکاى–الف-5

25/0تذل-ب25/0تکزار:الف-6

105ظ25/0هعٌاییرٍاتط-ب25/0درجولِقزارگزفتي–الف-7

10175/0ظخَار-ج19ظحذ-ب108ظحطن–الف-8

3525/0ظضواد-ج1225/0ظتاسق-ب7925/0ظهثاّات–الف-9

نمره5:قلمروادبی

25/0ظلنتٌای-ب25/0سزدیٍدمگزهیدل-الف-10

25/0ایْام-25/04جٌاس-25/03آهیشیحس-25/02تعلیلحسي-11-1

100ظ25/0کزدىآسهایص-الف-12

136ظ25/0ًذادىگفتيسخياجاسُدیگزاىتِ–ب

150ظ25/0سیثاییًوادسزخگل–25/0سًذگیًوادَّا-13

68ظ5/0افتاددرآهذٍدرچاُاسچالِ-14

97ظ25/0گزمهزگآٍردُ-ب117ظ25/0ٍتاهْزپزٍردیًاتَدی-الف-15

ش : امتجانی نهاییبنوبت :ه ت28/1/98تاریخ 98-97صیلی:حسال

:3فارسی:درسامتحانسواالتکلید هارشته رشته کلیه

:دوازدهم پایه
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57ظ25/0ظ–ج23ظ25/0ظ-ب2225/0ظغ-الف-16

117ظ25/0غ–ت

25/0رٍض25/0ِچطوت–17

نمره8:قلمروفکری
4استصایةقسوتدرایيًظزّوکاراى-18

625/0درسضذتثاُعوزش-ب525/0درساسخَرضیذاستعارُ-الف-19

1225/0درسسَداتِ–ت1025/0درساساًقالبقثلدٍراى-ج

865/0ظ.استًیکهاًذًامیادگارهیتِاساًساىکِتٌْاچیشی-20

1425/0درستَحیذٍادی-21

گزاىرستنهزگ-22 حیلِ دست تِ جَاًوزداى ًاکوزگ درد 1165/0ظٍداستاى

295/0ظآساداستکِدٍستی-23

175/0درسضیلیپزچنٍسزخآتیرًگْای-24

1425/0درسظ-ج825/0درسغ-ب925/0درسظ–الف-25
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زضس أتحا٣٘ تؼا3٣ِفاضس٣:سؤاالت أتحاٖتاسٕٝ 03/98/  :تاض٤د

٘اْ ٚ اضتٟاضز:ذا٘ٛاز٣ٌ٘اْ پطٚضش ٚ آٔٛظش ٔس٤ط٤ت
أتحاٖ زل٥م90ٝ:ٔست

زٚاظزٞٓ ضضتٝپا١٤ آٔٛظ:٘اْ زا٘ص ضٟسا٢ زت٥طستاٖ

سٛاالت ضز٤ف تاضْٔتٗ

 اِف
زتانی(الف (نمره7)قلمرو

واژه (نمره1.5)معنی

ٔصٔؼ1٣ٙ ٞا٢ ضاٚاغٜ ضسٜ :ت٤ٛٙس٥سذّص

(ٔٙسٛبتح٥ّطتٝجٕاِصح١٥ّٚاصفاٖ(اِف (

ٚ(ب ضٕط٥ط ظٞط آتص چاٜ ا٤ٗ تٗ تٛزسٙاٖزض ٌٓ ،) (

(.آذتٝاستضٕط٥ط٢ٔٗزستاٖتطا٢تٛذٙس٠(ج (

0.25

0.25

0.25

جسَٚ،٤ه2 زاذُ ٚاغٌاٖ اظ ٞط٤ه ظ٤ط،تطا٢ ٔٛاضز تٝ تٛجّٝ ٔؼٙا٣٤»تا :ت٤ٛٙس٥س«ٔؼازَ

وط٤ٓ(اِف ٘ث٣ُ ٔغاعُ ٚس٥ٓ//ضف٥غُ ٘س٥ُٓ جس٥ُٓ لس٥ُٓ

ضس(ب تساػ٣ ٗٔ تطا٢ ا٤طاٖ اػتثاضات تا٘ه تٝ ٔطاجؼٝ .ٍٞٙاْ

0.5

ٚاغ3ٜ وساْ است؟٘ازضستٔؼٙا٢

ٔاض:ٌطظٜ(اِف ٞا:اوٙاف(بس٣ّٕ٘ٛػ٣ وتاب:صح٥فٝ(زػاضك:ٟٔةّ(جوٙاضٜ

0.25

واژهب )امالی (نمره1.5:

است؟4 زضست أال٣٤ ٘ظط اظ وٕا٘ه زاذُ ٚاغ٠ وساْ ظ٤ط، ػثاضات ٚ ات٥ات اظ ٞط٤ه زض

 .تٍطا٤سذ٤ٛصذّٓ (ضستضصت،(وٕٙسواٖ /ذٛاست،٣ٔاٌطاٚ،تٛا٘ست٣ٔوٕٝٞچٙاٖ(اِف

تٛ ٚٔٗزاضآ٥٤ٙٝزضت،زضذٛضض٥سأطٚظ//زاؽچ٤ٕٗه ٚتٛزْٔٗتاؽ)غطتت،لطتت)زضز٤طٚظ(ب

0.5

ٞا5٢ ٚاغٜ زضست ضىُ ظ٤ط، ٔٛاضز اظ ٞط٤ه ت٤ٛٙس٥س٘ازضستزض ضا :أال٣٤

ا٘ثساط(اِف عط٤ك تٝ ٤اضاٖ اظ تٛ»:ٌفت٤ى٣ وٝ تٛستاٖ ا٤ٗ وطز٢؟اظ وطأت تٟفٝ چٝ ضا ٔا ()«ز٢،

ٔتمائسوطز(ب ضا ضٕا ػالثت زاز ٣ٔ اِتٕاس ت٢ٛ وٝ ٗٔ اصطاضٞا٢ ضفت٥س،٣ِٚ ٣ٔ ٚعفطٜ آٚضز٤س ٣ٔ ()تٟا٘ٝ

اظ(ج ضٛذ٣ تا تاض آذط٤ٗ تطا٢ وٙٓ جطػت وٝ است ٟٔطتاٖ لسض آٖ وٙٓحاج٣ ا٘تماز واضش (ا٤ٗ ( .

0.75

زاضز؟6 أال٣٤ ا٥ّٕٞت ٚاغٜ وساْ ظ٤ط وّٕات ت٥ٗ زض

زستاٚضز(زتٙاٚض(جتغاَٚ(بز٤ثاچٝ(اِف

0.25

)دستورج (نمره4:

ت٥ت7 تٝ تططتا»تاتٛجّٝ ض٢ٚچطٓ زِثٙس/٘ث٥ٙست چٟط اتط تٝ ز٥ٞس«تٟٙفتٝ پاسد ٞا پطسص .تٝ

و٥ٙس(اِف ٔطرص اضاف٣ تطو٥ة ٤ه ٚ ٚصف٣ تطو٥ة .٤ه

؟«ت»ض٥ٕط(ب است وّٕٝ وساْ ا٥ِٝ ٔضافٌ  

0.75

ت8٣ تٝ پاسد«آٖاظتطس٣ٌٔٛاستٕ٘طٚز٢وٝٞط /ظ٤اٖ٘ثٛزضااتطا٥ٞٓآتص»تتاتٛجّٝ سٛاالت :ز٥ٞستٝ

چ٥ست؟ »ضا «واضوطز(اِف

ٚاغ٠(ب زٚ زستٛض٢ ت٤ٛٙس٥س»آتص «ٚ »ٕ٘طٚز٢ «٘مص .ضا

0.75

ٔؼازَٔؼٙاضز٤ف ٚاغ٠

جٕا1َ صاحة

ضا2ٜ ٓٞ



ٞا٢فؼُ 9 .و٥ٙستطضس٣ٔؼٙاواضتطز٘ظطاظضاظ٤طجّٕٝ

ٌطفت؟ذٛضض٥سزل٥مٝچٙسٌصضتٝ،ضٚظ )ب.ٌطفتٕٞسا٤ٝذا١٘فاضالبِِٛٝصثحأطٚظ )اِف

0.5

اظٜزض10 ظ٤طض٤ه ٚاتستٝ»ٔٛاضز و٥ٙس«ٚاتست١ ٔطرّص ضا آٖ ٘ٛع ٚ ٤افتٝ :ضا

وطاٖ(اِف ز٤ٍط تٝ ٌطت٣ ا٘س٤طٝ پط ٞأاٚضاٖ ضاٜ زذتط ٚظ٤ٗ

ٌع٘س(ب ٥٘ا٤س ٌٙاٞاٖ ت٣ تط وٝ تّٙس چطخ سٌٛٙس است چ٥ٙٗ

1

ضتظ11 ساظ»حطف ساظ»ٚ«ٚاتستٝ پا٤ٝ ٔٛاضز«ٞٓ زض ز٥ٞسضا ٘طاٖ :ظ٤ط

است(اِف لطاض چٝ اظ ٔا٥ِّٝ ػ٥س٢ ضة ا٤ٗ زض وٝ زا٣٘ ٣ٔ تٟتط .ذٛزت

وٛزو٣،(ب ٞا٢ ساَ اٚا٤ُ تٛزٞٙٛظآٖ تاظ زٜ تٝ پأاٖ حاَ، تطذالف ٚ تٛز تطلطاض ٔاٖ ضٚستا٣٤ ظازٌاٜ تا ٔا .پ٥ٛ٘س

0.5

ت٤ٛٙس٥س12 ضا آٖ حصف ٚ٘ٛع ضسٜ حصف ٚاغ٠ ظ٤ط ػثاضت :زض

ضتثٝضةِ تطف٥غ ٔٛلغ ٚ تٛز ٘ٛضٚظ .ػ٥س

0.5

ادتی(ب (نمره5)قلمرو

ادتیاِف های (نمره3)آرایه

اظ»:زضت٥ت13 تان چٝ پطت٥ثاٖ؟ تٛ چٖٛ زاضز وٝ ضا أّت ز٤ٛاض غٓ ٘ٛحتحطٔٛجچٝ تاضس وٝ ضا ٚاغٌاٖ«وطت٥ثاٖآٖ

آٚض٘س؟ ٣ٔ پس٤س ضا ا٢ آضا٤ٝ چٝ ضسٜ ٔطرّص

0.5

ت٤ٛٙس٥س14 ضا ضسٜ ٔطرّص ٞا٢ وٙا٤ٝ ٔفْٟٛ ظ٤ط، ٞا٢ ػثاضت :زض

وٝ(اِف وطز ٔست چٙاٖ ٌّٓ تطفتت٢ٛ زست اظ !زأٙٓ

ضْٚ(ب تٝ ز٥٘ا٣٤ ضٚظ زاضت٤ه ظزچطٓ ٣ٔ چطٓ آٖ اظ ٚ.

0.25

0.25

ػثاضات15 ٚ ات٥ات اظ ٤ه اِف»وساْ آض«ٌطٜٚ ٞا٢تا ب»ا٤ٝ زاضز؟«ٌطٜٚ است٤ه«ب»ٌطٜٚزض)اضتثاط اضاف٣ 1(ٔٛضز

ػثاضت16 ٌطتٝ»زض تاسك ٘رُ تطت٥تص تٝ ذطٔا٣٤ ترٓ ٚ ضسٜ فا٤ك ضٟس اٚ لسضت تٝ تاو٣ ضا«سجغ»ٚاغٌاٖ«ػصاض٠

:ت٤ٛٙس٥س

0.5

ظ٤ط،17 ػثاضت تٝ تٛجّٝ ؟«٣٘»تا چ٥ست ٕ٘از

تط٤س ٤اض٢ اظ وٝ ٞط حط٤ف ، زض٤س//٣٘ ٔا ٞا٢ پطزٜ ٞا٤ص پطزٜ

0.5

حفظیب )شعر (نمره2:

ضؼطز18ٚ آغاظ٤ٗ ٥ٟٔٗ)ت٥ت ت٤ٛٙس٥س( ا٢ :ضا

........................................................................(........................................................................اِف

......................................ب ............................................................................. )................................

1

باِفضز٤ف

٥٘ست1 ٞٛش ت٣ جع ٞٛش ا٤ٗ ٥٘ست//ٔحطْ ٌٛش جع ٔطتط٢ ضا ظتاٖ ا٤ٟأْط

ت٥ّٕح

ٕٞساٖ جٙاس

تطث٥ٝ

ٔؼازِٝ اسّٛب

تٛز2 آتص چٖٛ وٝ تاضس آٖ تٛز//ػاضك سطوص ٚ سٛظ٘سٜ ضٚ، ٌطْ

ذسا3٣٤ ٚ پاو٣ّ تٛ وٝ ٓ٤ٌٛ تٛ شوط جع//ّٔىا ضإٞٙا٣٤٘طْٚ تٛاْ وٝ ضٜ ٕٞاٖ تٝ

وطس4 ضطٔٙس٣ٌ ٚ ت٥ٙس ضا تٛ چاٜ//تطسٓ ظ تطٖٚ ٥٘ا٤س ٥ٞچ وٝ تٍٛ ٤ٛسف،



ت٤ٛٙس٥س19 ضا ظ٤ط ت٥ت زْٚ :ٔصطاع

تستٙس ٘مص ٚ تٛز٘س تس٥اض تٛ اظ ................................................................................پ٥ص

0.5

ت٥ت20 وساْ ٞا٢ جا»ٔصطاع تٝ است؟«جا ضسٜ ٘ٛضتٝ

ض٢ٛ(اِف ظض ٚ ت٥ات٣ّ ػطك و٥ٕ٥ا٢ تط٢ٛتا ضٜ ٔطزاٖ چٛ ٚجٛز ٔس اظ زست

ٔا٘س(ب تٛ ٚ ٗٔ اظ تؼس ٔحّثت، ٘غ١ٕ تاضا٤ٖٚٗ ٚ تاز آٚاظ ست تال٣ ظٔا٘ٝ زض تا

0.25

ت٥ت21 اَٚ تطا٥ٍ٘رت...........................................................»ٔصطاع وٛٞساضاٖفط٤ازٞا سًٙ چ٥ست؟«اظ

جٙٛ٘ٓ(اِف ذأٛض٣ ٞٛا٤ت زض وٝ جاض٢(بتاظآ ج٤ٛثاض ٍٔط٤ع!ا٢ تطي سا٤ٝ ظ٤ٗ

0.25

اِف
فکری(ج (نمره8)قلمرو

نثر مفهوم و (نمره2)معنی

ت٤ٛٙس٥س22 ضٚاٖ ٘ثط تٝ ضا ظ٤ط ػثاضات ٔفْٟٛ ٚ :ٔؼ٣ٙ

،(ِفا ٕ٘ٙا٤سػطك ض٢ٚ ز٤سٜ، ٞط تٝ ٚ ٘ىٙس ٔأٚا جا٣٤ ٕٝٞ .تٝ

تسٜ(ب صح٥ح٣ غاظ وثاب ٕٝ٥ِٚ ػٙٛاٖ .زتٝ

0.5

0.5

ت٤ٛٙس٥س23 ضا ضسٜ ٔطرّص ٞا٢ لسٕت ٔفْٟٛ ظ٤ط ػثاضات اظ ٤ه ٞط :زض

٘اوطزٜ(اِف ذسا٢ ذٛاستٓ تاض٣ٕ٘ٓ ٌصاضتٝ پا ظ٤ط ضا ضٕا .حطف

٘مساً»(ب ضا ٔاتم٣ ٚ ت٥ٍط ٚػسٜ ضا تاال ٞا٢ ضتثٝ ٕٞاٖ تىصتٟٙا تٍصاضذظ تٕىٙسٚ «سٕاق

0.5

0.5

شعرب مفهوم و (نمره2)معنی

ت٤ٛٙس٥س24 ضٚاٖ فاضس٣ تٝ ضا ظ٤ط اضؼاض ٔفْٟٛ ٚ :ٔؼ٣ٙ

ظ٣ٙ٥ٔ(اِف فسطز٠ لّة چٙس//تٛ ٤ه ٕ٘ٛزٜ ٚضْ زضز، اظ

تا٢(ب ٔطز٢ ضٜض٥ط ا٤ٗ ضٍطفز ن//ضا غضفظاٖ غضف زض٤ا ٚ است زٚض ضٜ ٜ

،زَ(ج وطزاض ظضت وع٤ٗ تٝ ٌسُ//ٕٞاٖ زَ چاض٠ وٙٓ تط٤ٛٓ

عّة(ز ٚاز٢ّ تٝ آ٣٤ فطٚز تؼة//چٖٛ صس ظٔا٣٘ ٞط آ٤س پ٥طت

0.5

0.5

0.5

0.5

مطلةج (نمره4)درک

ظٔا25ٖ پس٤س٠ وساْ تٝ ظ٤ط زاضز؟ٔصطاع اضاضٜ اػتصا٣ٔ پط٤ٚٗ

ٚاضٞاٖ»:ٌفت ضا ذٛز ٚ پٟٙاٖ تسٜ «.ز٤ٙاض٢

0.5

ت٥ت26 تٝ تٛجٝ ضس»تا س٥ط آتص ظ ٔا٣ٞ جع وٝ ضس//ٞط ز٤ط ضٚظش است ضٚظ٢ ت٣ وٝ «ٞط

اظ-اِف چ٥ست؟«ٔا٣ٞ»ٔٙظٛض

ضس»تطو٥ة-ب ز٤ط زاضز؟«ضٚظش ٔف٣ٟٔٛ چٝ

0.25

0.5



سطٚز27ٜ ٔطتطن چ٥ست؟ٔفْٟٛ ظ٤ط ٞا٢

ذان(اِف ٚ تاز اظ ٚ آب اظ ٚ ذٛضض٥س پان//ظ ٌفتاض ٚ ٘اْ تثٝ ٍ٘طزز

سپطز٤ٓ(ب جاٖ اٌط تطذ٥ع سحطذ٥ع، ٘س٥ٓ ا٤ٗ تٛ//تا ٚ ٗٔ ٤ازٌاض ٌُ زٚست، ا٢ ٔا٘س ٣ٔ تاؽ زض

0.5

فٙا»ت٥ت28 ضس وعذٛز ٤افت وس آٖ ا٢//ٚصّت ٔطزا٘ٝ ظذٛز، ضس فا٣٘ ػطفاٖ»٤ازآٚضوساْ«استٞطوٝ 0.25است؟«ٚاز٢

ت٥ت29 0.25و٥ست؟سپٟثساظٔمصٛز«سپاٜپ٥ازٜسپٟثس،پ٥ازٜضاٜواٚٚساسة،اظآٔسفطٚز»زض

ز٥ٞس30 پاسد ظ٤ط ٞا٢ پطسص تٝ ظ٤ط ات٥ات تٝ تٛجّٝ :تا

فطٚظ آتص ٔطز صس زٚ ضٚظ//ت٥أس تٝ آٔس ضة ٌفت٣ ز٥ٔس٘س

زضت، ٕٝٞ ضس٘سسطاسط ضس٘س//تط٤اٖ ٌط٤اٖ ذٙسا٘ص چٟط آٖ تط

ٞٛا»ػّّت(اِف ضسٜ چ٥ست؟«تاض٤ه

ضس٘س»(ب زاضز؟«تط٤اٖ ٔف٣ٟٔٛ چٝ

ض٥ٕط(ج اظ ش»ٔٙظٛض است؟«ـَ وس٣ چٝ

0.25

0.25

0.25

اظ31 ضاست٥ٗ»ٔٙظٛض ٌٕٙاْ»ٚ«أاْ زضس«ض٥ؼ١ اظ ظ٤ط ٔتٗ چ٥ست؟«و٤ٛط»زض

ضْٙٛ» ٣ٔ ضا تٟٙا ٚ زضزٔٙس ضٚح آٖ آِٛز ٌط٤ٝ ٞا٢ آٖ.٘اِٝ آِٛز ٌط٤ٝ ٞا٢ ضاست٥ٗ٘اِٝ ا٤ٗأاْ ٕٞچٖٛ وٝ ضا تعضٌٓ ض٥ؼ١ٚ

ٌط٤ستٌٕٙاْ ٣ٔ ٚ تطز ٣ٔ چاٜ حّمْٛ زض سط پ٥ّس ٔس١ٙ٤ آٖ وٙاض زض غط٤ثص، ٚ.

1

ػع٤عاٖ ضٕا تطا٢ تٛف٥ك آضظ٢ٚ ٕ٘طاتتا 20جٕغ



ذبًَازگٖ ًبم ٍ تؼبلٖ:ًبم ثسوِ

پطٍضشزٗطٗتم3فبضسٖ:آظهَى ٍ 00/03/98:تبضٗداضتْبضزضْطستبىآهَظش

زث٘ط العّطا:ًبم زل٘م80ِ:ظهبىزث٘طستبى

ف
زٗ

ض

ثبضم

زبانی (نمره7)قلمرو

1

ضا ضسُ هطرع ّبٕ ٍاغُ .ثٌَٗس٘سهؼٌٖ

چَ(ة ثِثبض(الفض٘طاضغٌسضطظُثرطٍش .ثرَاًستضطّعزٗگطش

آهس(ج هٖ وِ ٍحعٗيغساٖٗ ثَزتطٗي لحي تطٗي تَ(ز.ػبضمبًِ استذٌسٓ ضوط٘طٕ هي زستبى .آذتِثطإ

1

2

ضا ضسُ هطرع ّبٕ ٍاغُ ثطإ هٌبست ووبًهاظهؼٌبٕ وٌ٘سزاذل .اًتربة

ّب(الف ٍلصّت ّب ظٗجبٖٗ ّوِ ّبٍٕاظآى تطٍضؼطاظسطضبضًطئِ هحطٍم ضسمذ٘بل )هٖ ّب. ّب–ثرطص (سطهستٖ

حبل(ة )پطس٘سماست٘ػبلثب (ّ٘دبى–زضهبًسگٖ.

5/0

3

ّب ٍاغُ غح٘ح وٌ٘ساظضااهالٕ اًتربة ووبًه .زاذل

اظ(الف وطزم وِشٍق اٗس فْو٘سُ ت٘طثبض(اًحسام–اًْسام)اٌٗىِ استوبضآى ثَزُ .هي

ه٘ع(وبظٗٔ–وبشٗٔ)زاذلاظپ٘طهطز(ة ضاضٍٕ وٌِْ پبوت .ثطزاضتٗه

ظّطزض(ج آثص چبُ اٗي ثَز(سٌبى–غٌبى)ٍضوط٘طثي .گن

75/0

4

ظٗطزض ضاػجبضات ّبٖٗ اًسٍاغُ ضسُ ًَضتِ ًبزضست اهالٕ ثب ٍوِ ضاث٘بث٘س ّب آى .ثٌَٗس٘سزضست

اظ(الف سطٗىٖ فطٍغبحجسالى هطالجت خ٘ت ٍثِ ثَز ضسُزضثطزُ هستغطق هىبضفت اظ.ثْط گفتٗىٖ اًجسبت ططٗك ثِ :ٗبضاى

هب» ثَزٕ وِ ثَستبى وطزٕ؟ضااظاٗي وطاهت تحفِ «چِ

اظ(ة خَٗسُ خَٗسُ ذَاست ثطٍظهػطفٖ ّطاٗي وٌسًٍسٗسُگعهحجّت سپبسگصاضٕ .ًطٌ٘سُ

75/0

5

ضا ضسُ هطرّع ّبٕ ٍاغُ .ثٌَٗس٘سًمص

،پطٍاظزٍضفىطإ ّبهي ضاثبل آسبٗت ػمبة .ثبظزاضپطٍاظاظٕ

5/0

6

ضؼط اسوٖ ّبٕ ٍظٗطزضگطٍُ پ٘ط٘ي ٍاثستٔ ٍٗه ث٘بث٘س ٍاثستِ ٍاثستٔ ّبٗه آى .ثٌَٗس٘سضاًَع

ثبض ًرست٘ي ثَزاٗي اٍوبى/ضبٗس هطٍاضٗس گٌح ضسول٘س .گن

پ٘ط٘ي ٍاثستِ/...............................:ًَع.................................:ٍاثستٔ ...................................:ًَع..........................:ٍاثستٔ

1

7

تطت٘تزض ثِ ضسُ هطرّع حطٍف ظٗط پًَ٘س.....................پًَ٘سػجبضات ثبضٌس...........................ٍ .هٖ

اظ ٍ ظٍاٗس اظ ضا ترلع ٍهي ضسَم ه٘ساًنخولِ گطززوِػبزاتٖ هتطٍن اغطاضٍلٖثبٗس ولوِثِ ازٗجبى اظ ضا«استبز»ٗىٖ

.ثطگعٗسم

5/0

8

زض ضا تجؼٖ ّبٕ ظٗطًمص ًَعػجبضات ٍ ثٌَٗس٘سث٘بث٘س ضا .آًْب

ضا پطًسگبى استهب س٘وطؽ ًبهص وِ است ضْطٗبضٕ ٍ پ٘طَا .ً٘ع

5/0



9

ث٘تثب ثِ ذسا»تَخِ ًوبًسهٌظطزتضَاگطٍخِ ضىٖ پس ظٗي ًظطضًَٕظط غبحت «وِ

ضو٘ط(الف اظخبٗگبُ پس ضسُ ؟هطرع است ٍاغُ وسام

ضو٘ط(ة خبثدبٖٗ زضاٗي ه٘گٌَٗس؟اغطالحضا چِ ازثٖ

5/0

10

ّب گعٌِٗ هحسَة«ً٘ست»فؼلزضوسام اسٌبزٕ ؟ه٘طَزفؼل

ة(الف ضا ً٘ست ًوَزٕ ّستٖ اظسّط(لصت زٍضهي هي .ً٘ستًبلٔ

خعتَ(ج آًىِ إ ً٘ستتَثوبى ى»:گفت(ز.پبن لبضٖ ، إٓ غجح ث٘ساضضٍ ضت «.ً٘ستٗوِ

1)ٍ ج(2زالف ٍ ٍ(3ة ٍ(4زة جالف

25/0

ضا»زضخول11ٔ ػبضك ه٘پٌساضًسثطذٖ ٍاغٓ«زَٗاًِ 25/0.زاضز.........................ًمص«زَٗاًِ»،

12

حطف ظٗطزضضا«ضا»ًَع وٌ٘سػجبضات .تؼ٘٘ي

خوط٘سضاهب(الف وِ است ًساضتفطاغتٖ .خن

ضا(ة ٍالٖ است ًعزٗه آًدبگفت .ضَٗنسطإ

5/0

ادبی (نمره5)قلمرو

13

پ٘سا»زضث٘ت وِ ثجبٗسچَذَاّٖ ٍگَٕ گفت ضاوٌٖ سٌگ چ٘ست؟«سجَٕثطظزى ضسُ هطرّع لسوت وٌبٖٗ 5/0هفَْم

14

ظٗط ػجبضات ضسُزض هطرّع ّبٕ ّستٌس؟«ًوبز»ٍاغُ چ٘عّبٖٗ چِ

سطززضآًدب(الف ثطظخ ٍزضآى غن ّبٕ غ٘طوَچِ تبضضتظازضز چطوبى زٗس هٖ چِ ٍآٗب ................................تَ؟هي

سطخ(ة هگ٘طاظضاگل ضاهي سَسٌٖ وبضٕ، هٖ ...........................وِ

5/0

15

زاضًس؟ هدبظٕ هفَْم ضسُ هطرّع ّبٕ تطو٘ت اظ ٗه وسام

اس٘طًبلٔ ثْطهطؽ ّوِ هسلهاٗي است گطفتبضٍطي استهطؽ هي ّوچَ لفس

25/0

16

ظٗط است؟ٗبزآٍضػجبضت هثل وسام

ًبچبضاظ» ، ث٘ستن لطى زهَوطاسٖ خطّاضٓ ػمطة هبضث٘ن ثِ ثجطزضسُ پٌبُ ّب سطٌّگ حىَهت «.غبض٘ٔ

5/0

17

ستَى زضضا«الف»ػجبضات ذَز هٌبست آضاٗٔ وٌ٘س«ة»ستَىثِ .ٍغل

«ة» «الف»

آه٘عٕ حس ثتبثس(1 اظچَى هؼطفت غفتسپْطآفتبة ػبلٖ ضُ اٗي

تطجِ٘ 2)ٍ ظّطٕ ًٖ زهسبظّوچَ ًٖ ّوچَ زٗس وِ زٗسٍتطٗبلٖ وِ هطتبلٖ

پبضازٍوس ثططتب(3 اثطچطن ثِ ثٌْفتِ ضٍٕ زلجٌسچْطًجٌ٘ست

تؼل٘ل حسي 4)ٍ گطم ذبًِ پ٘غبملَُْ آتط٘ي ًمّبل هطز ضٍضي

1



18

وبضزضاث٘بت ثِ هطتطن آضاٗٔ است؟ظٗطوسام ضفتِ

وبض(الف ثِ آٗس هٖ زضضبًِ ضاظلف آضٌبٗبى ثپطسزضآضفتگٖ پطٗطبًٖ اّٗبم

پ٘ط(ة زضچَآزهٖ ذَاة گطزز هٖ خَاى حطظ گطززضس هٖ گطاى سحطگبُ ٍلت

25/0

19

اضؼبض ثِ تَخِّ ثب ضا ذبلٖ ًوبٗ٘سخبّبٕ وبهل .وتبة

اظ(الف ٍپ٘ص ثستٌسٍثَزًسثس٘بضٍتهي .................................................................................ًمص

ٍ....................................(...............................ة ذَاة ثٖ وِ ذَٗص ثِ ضسٖ ضَٕذَضآًگِ

تَ(ج وطستطسن ضطهٌسگٖ ٍ ثجٌ٘س ................................................................................ضا

.................................ز لجطٗع..............................( هْ٘ياظثَز إ هْ٘ي ٍخَزم ػطمت

2

فکری (نمره8)قلمرو

20

وٌس»ث٘ت هٖ هدٌَى ػطك ّبٕ لػِّ وٌس هٖ پطذَى ضاُ حسٗث زاضز؟«ًٖ اضبضُ هفَْم وسام ثِ

ًبپصٗط(الف پبٗبى زض(ةػبضكاضت٘بق افطاز اظظطف٘ت ػطكتأث٘طپصٗطٕ

ػطكزضَاض(ج ضاُ ٍ(زثَزى ػمل ػطكتمبثل

25/0

21

ث٘تثب ثِ اظزفتطزض»تَخِّ ًبهص فتس ّطظهبًِ ًساضتللن للن غبحت هطزم وِ ٍ«هلّتٖ ثًِبم هلّت وسام آٍاظٓ

اظ ضَز؟هحَضٍظگبضزفتطظٍزٕ هٖ

5/0

22

زضذتص»ػجبضتزض غبضشحتّٖ وَّص، ّط، ،ٍ سٌگص اشغرطٓ زاضزسٌگطٗعُ ثطلت ٍحٖ لسوتاظهمػَز«آٗبت

چ٘ست؟ ضسُ هطرّع

5/0

است»زضػجبضت23 لػِّلػِّ ضؼط/اٗي، است، زضز لػّٔ اظهمػَز«ً٘ستآضٕ ًمّبل زضز»هطز 5/0چ٘ست؟«لػّٔ

24

زاضز؟ظٗطضؼط تأو٘س هفَْهٖ چِ ثِ

چ٘ع» چِ ٗب است هبًسُ گفتي ثطإ إ تبظُ حطف وٌس؟چِ ثبظگَ ضا تَ اضظضوٌس سدبٗبٕ ٗب ػطك ثتَاًس وِ ًَضتي ثطإ إ «تبظُ

5/0

25

ثِ ظٗطثبتَخِّ زّ٘ساث٘بت پبسد سَاالت .ثِ

سط ثِ ًْبزُ ظضّٗي ذَزِ ٗىٖ پسض پ٘ص ثِ ث٘ـبهس س٘بٍش

ثب ٍ پطّطَ٘اض لجٖ سپ٘س ّبٕ پطخبهِ زلٖ ، اه٘سظذٌسُ

گصض(الف ٌّگبم س٘بٍش ثَز؟اظچطا پَض٘سُ سف٘س لجبس آتص

زض(ة سف٘س ثَز؟لجبس چِ ًوبز ثبستبى اٗطاى

5/0

5/0

26

ظٗط ػجبضات ثِ تَخِّ زّ٘سثب پبسد سؤاالت .ثِ

هگط ًجبضس هوىي حسي ثِ ٍٍغَل ػطك ٍاسطٔ اظثِ تب ضس٘سى ًتَاى است ّوِ ثبالٕ وِ ػطك ػبلن ٍثِ زٍهؼطفت هحجّت

ًسبظز ًطزثبى .پبٗٔ

چ٘ست؟(الف حسي ثِ ضس٘سى ثطإ گبم تطٗي هْن

اظ(ة ػطك ػبلن ثِ ضس٘سى گصضت؟ثطإ ثبٗس هطاحلٖ چِ

25/0

5/0



27

ظٗط ػجبضات ًثطهؼٌٖ ثِ ثٌَٗس٘سضا مورد).ضٍاى (نمره5/0هر

زٌٗبضوبض»:گفت(الف ٍ زضّن وبض «.ً٘ستضطع

زٗطّط(ة ضٍظش است ضٍظٕ ثٖ .ضسوِ

هٌسَة(ج تحّ٘ط ثِ خوبلص حل٘ٔ .ٍاغفبى

اظ(ز ٍح٘بت ضٌبس هٖ ٗبةػطك هٖ ػطك ثٖ .هوبت

گطت(ُ ذَاض سري ظٗي هطا زٍظخ .وِ

ٍ)ٍ غجبضٗن ثبضاىغطق سَٕ ث٘ب هي ثب ، .غطثت

غبظ(ظ وجبة ٍل٘وِ ػٌَاى ثِ ٗبفت ضتجِ تطف٘غ اٍّل ثسّسّطوس .غح٘حٖ

زض(ح چ٘عٕ ثتآٗب للن وِ گٌدس هٖ آزهٖ ثٌگبضز؟هرّ٘لٔ ضا آى ٍاًس

4

ثبض٘س هَفك



خانوادگی نام و مدیریت:نام

قزوین یک ناحیھ پرورش و ٤:تعدادصحفھآموزش

پدر :نام

سوال شھبازی:طراح شروعآقای :ساعت

ھماھنگ:درسنام رشتھپا٣فارسیآزمون و :یھ

ریاضی و تجربی آزموندوازدھم ٢٦/١/٩٨:تاریخ

دوم نوبت مستمر

تحصیلی آزمون٩٧-٩٨سال :مدت

دقیقھ٧٠

عدد به حروف:نمره به نظر:نمره تجدید امضاء:نمره و :تاریخ

نمرهسواالت

زبانی قلمرو

بنویسید-1 را شده مشخص هاي واژه .معناي

نگنجیشبهنتوان–الف وهم در که گفتن تو

با–ب نخل تربیتش به خرمایی گشتهسقدرخت

کردسورت–ج می ها بیداد دي سرماي

داخل–د از مرد برداشتکازیهپیر را کهنه پاکت .یک

بنویسید-2 را آن درست شکل و کنید پیدا زیر هاي عبارت در را واژگان نادرست .امالي

گفتند–الف تکبیر بودند شده زلّه آن دست از انگار که ها .بچه

کردیم–ب اتراق سیرجان شهر در حسنی قنات کنار آفتاب چریق هنگام ، ..صبح

وار–ج دست روي بر قاب دیدم را شدخادم افتادندد غاز جان به گان زده قحطی مانند نداده فرصت ها مهمان .و

نیست–د قریب حمله بوي تشخیص شما قوي شامه .از

بنویسید–3 زیر هاي عبارت در را ها فعل .زمان

که اند گفته خوش هاي((چه میرندامپراتوري می هاضمه سوء از ثروتمند هاي آدم مانند .))برزگ

بنویسید–4 را ان نوع و کنید پیدا زیر بیت و عبارت در را تبعی هاي .نقش

1

1

5/0

5/0



دارد–الف آشیان بلند درختی بر ، زمین روي کوه ترین بلند ، قاف کوه پس در .سیمرغ

نهان–ب و آشکارا بودند آنچه جهان مرغان کردند مجمعی

دهید–5 پاسخ سؤاالت به زیر عبارت به توجه .با

نداشت قرار و آرام ساجدي شهید ها آن راس در و جهاد برادران شب آن شد شروع خاکریز احداث .عملیات

ک–الف رسم را پیکانی نمودار و دهید نشان الیه مضاف الیه مضاف .نیدیک

کنید–ب مشخص وصفی ترکیب .یک

شاخصاست–ج واژه .کدام

بنویسید-6 مناسب جمله یک زیر الگوي .براي

))فعل+مسند+مفعول+نهاد((

اسمی–7 گروه کویر"آیا سوزان نوع"تموز از تواند وابسته"می باشد"وابسته

بنویسید را خود .دلیل

دهید–8 پاسخ آن هاي پرسش به زیر بیت به توجه .با

سوگند جانت به جانت سوزد داري نهفته گرآتشدل

چیست)ت–آتش(نقشدستوري-1

؟-2 است گرفته صورت حدفی نوع چه دربیت

کنید-3 مشخص را ربط حرف .نوع

ادبی قلمرو

کنید-1 کامل را زیر .ابیات

دورکرد–الف خویش زمرتبه خورت و ...........................................................................خواب

قتلگا........................................................................................-ب گودال مجسم روضه اي

شعر-2 از بیت میهن"یک بنویسید"اي را الهوتی ابوالقاسم .سروده

بنویسید-3 ادبی رایه آ دو زیر بیت .براي

نداشت جم جمشید که است فراغتی مارا است تهی می و مال از من وجام جیب آنکه با

مفاهیمی–4 چه نماد شده مشخص هاي ؟واژه هستند

1

1

5/0

1

2

5/0

5/0

5/0



سحراي جپروانهزعشقمرغ را سوخته کان نیامدبیاموز آواز و شد ان

یه"شعر–5 باشد؟"دماوند می قالبی چه در و کیست سرود

باشد؟–6 می استعاره آرایه ي آورنده پدید ها واژه کدام زیر عبارت در

برآن که معلقی سبز دریاي این در غرق و تماشا گرم بودم رفته آسمان نظاره به شب ازآن تک تک پر الماس مرغان

زنند می سر .غیب

باشد؟-7 می المثل ضرب کدام آور یاد زیر بیت

کند می شبان بیداد همه کاین نیست گرگ از گله را ما گله

دهید؟-8 نشان زیر بیت در را تشبیه طرفین

صفت عالی ره این سپهر از معرفت آفتاب بد بتا چون

فکري قلمرو

بنویسید-1 روان نثر به را بیت این ومفهوم .معنی

ازو سودایی خلق هزاران صد او از یی شکیبا نه ره بدو نه

نیشابوري-2 عطار وادي هفت از وادي کدام آور یاد زیر ؟بیت است

فراز؟ به رسد کی پست همت مجاز سراي این در بندي چه دل

؟-3 چیست زیر نوشته دو از یک هر ادبی نوع

است–الف الحزان بیت که خانه آن کنش یران و زاشک آباد اجانب دست از نشود کاو اي خانه

خوانند-ب عشق را آن رسد غایب به چون باشدمحبت محبت عشقی همه که است محبت تراز خاص وعشق

نباشد عشق محبتی همه اما

ندرد((عبارت-4 فاحش گناه به بندگان ناموس ؟))پرده دارد اشاره خداوند صفت کدام به

چیست؟بیت زیر از-5 سپهر"منظور سعد"و"شیر در"اختر

پیمان بسته سپهر پیوندباشیر کرده سعد اختر با

بنویسید-6 را زیر بیت دو مشترك مفهوم

خبر دارد او جمله میان از اثر بی هم خبر بی هم شد که آن الف

باجان-ب نیست جان کش نهد قدم کسی عشق نیستدر سامان در عشق به بودن

چیست؟-7 بیت این کلی مهفوم

5/0

5/0

5/0

5/0

1

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0



وتو من قرار جاي دریا سوي روم می من قرارم وبی تابم بی امیدوارم رود چون

است-8 حماسه هاي ویژگی از یک کدام بیانگر زیر .بیت

کنار اندر داشت سمن گفتی که سوار قباي و اسب آمد چنان

چیست؟-9 شعر این کلی مفهوم

نگرفت سرفرازي نشان زخم با نگرفت بازي پاك طریق تو چون کسی

نگرفت بازي به را مرگ حیثیت شگفت تو چون کسی دالور پیش زین

چ10 بر زیر هاي بیت از یک است؟درهر شده تاکید موضوعی ه

گفت نیست:الف خمار خانه در کجا از والی گفت شویم جا آن سراي را والی است نزدیک

نداشت-ب محترم را جامعه فکر که هرکس محترم نیست خرد اهل درپیشگاه

بنویس-11 را مولوي بیت این کلی یدمفهوم

نیست نور آن را گوش چشم لیک نیست دور من ناله از سرمن

چیست؟-12 زیر هاي عبارت از منظور

برسبويبباید–الف را سنگ :زدن

بودن-ب حالج مرده :چند

عشق"مفهوم-13 راه بودن خطر پر و میشود"دشوار دریافت گزینه کدام .از

دارد-الف گمانی فکر برحسب هرکسی راز محرم یقین به کسی نشد عشق ره در

عمر-ب خرمن به آتشم بزند گر نیستزمانه گاهی برگ به برمن که بسوز بگو

کند-ج می مجنون عشق هاي قصه کند می خون پر راه حدیث نی

درید-د ما هاي پرده هایش پرده برید یاري از که هر حریف نی

چیست؟-14 عبارت این مفهوم

شدم" طفیلی زنبوري و بودم ها افق بال تیز "شاهین

خاك"عبارت-15 از همه ها وسخن خاك بر همه ها ؟"دیدار چه یعنی

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0











ت عالیباسمه

فارسی : درس امتحان انسانی3سواالت علوم و ادبیات : :رشته شروع :صبح8ساعت امتحان دقیقه09مدت

خانوادگی: نام و دوازدهمنام :تپایه امتحان :7/2/8308اریخ صفحات 4تعداد

نهاییآزمون امتحانات سازی همدان8308سالشبیه استان پرورش و آموزش سنجش اداره

نمرهردیف

1

( زبانی نمره(7قلمرو

)الف واژه نمره(5/8معنی

8

بنویسید. زیر نثر و شعر در را شده مشخص های واژه معنی

در تو که گفتن تو شبه نتوان نیایی.وهمالف(

با دشمن قلّهاستقرارب( زیادی های داشت.سالح دست در را

عنوان به بدهد.ولیمهج( صحیحی غاز کباب

25/9

25/9

25/9

2

موارد به توجّه یک«ب»و«الف»با جدول، داخل واژگان از هریک معنایی»برای بنویسید.«معادل و بیابید

پرده / برید یاری از که هر حریف نی دریدالف( ما های پرده هایش

شنید. گونه آن بر روباه و گرگ مقاالت چون اشتر ب(
معادلواژهمعنیردیف

همدم8

سخنان2

5/9

3
واژه کدام است؟نادرستمعنای

سرزنش : سجایا د( تندی : سورت ج( دیوانگی : سودا ب( موجودات : کاینات هاالف(
25/9

نمره(5/8واژه)امالیب

4

است؟ درست امالیی نظر از کمانک داخل واژۀ کدام زیر، عبارات و ابیات در

)حمایل بود؛ شده جمع آفتاب نور در که درشتتان های چشم بر را دستتان بودید.-الف( کرده همایل(

)قربت از را ما می-ب( کویر گسترمان، دامن و آزاد میهن به شهر زندان برد.غربت(

)غدرِ چاهِ بی-ج( چاه پَستان، چاه / ناجوانمردان دردانقدِر(

75/9

5

واژه درست شکل زیر موارد از یک هر بنویسید.در را امالیی نادرست های

سرهنگ حکومت قاشیۀ مار به بیستم قرن دموکراسی جرّارۀ عقرب بیم از ببرد.الف( پناه ها

که شهریار با گفت چنین سیاوش خارب( گشت سخن زین مرا دوزخ
5/9

6
واژه بین زیرهادر دارد؟،ی امالیی اهمیّت واژه کدام

سپاسگزاری ج( والی ب( کلوخ شیداالف( د(
25/9

نمره(4)زباندستورج

7

پرسش به زیر متن به توجّه پاسخبا دهید.ها

می» رها که ات خنده /امّا میشود آسمان در مرا پروازکنان /و /جوید را زندگی درهای میتمامی رویم «گشاید.به

واژۀ دستوری نقش چیست؟«خنده»الف(

نشانۀ مفهوم واژۀ«ان»ب( چیست؟«پروازکنان»در

ترکیب زندگی»ج( اضافی«درهای یا وصفی ؟است،

فعلد( دقیق زمان مورد در کمانک داخل واژۀ استمراری«جویدمی»کدام )ماضی است؟ اخباری(-درست مضارع

8

8

پرسش به زیر شعر به توجّه دهید.با پاسخ ها

«/ بخوانم مکرّر را واحد ذکری باید روز توهر آنِ از من و منی آنِ از تو که ندانم قدیمی است، قدیمی را آنچه «و

مفع»الف( اسمی بنویسید.«ولیگروه و کنید مشخص اوّل مصراع در را

ر حرف یک دوم مصراع در بنویسید.ب( و کنید مشخص ساز وابسته )پیوند( بط

5/9

دومۀادام»» صفحه در ««سؤاالت



ت عالیباسمه

فارسی : درس امتحان انسانی3سواالت علوم و ادبیات : :رشته شروع :صبح8ساعت امتحان دقیقه09مدت

خانوادگی: نام و دوازدهمنام :تپایه امتحان :7/2/8308اریخ صفحات 4تعداد

نهاییآزمون امتحانات سازی همدان8308سالشبیه استان پرورش و آموزش سنجش اداره

نمرهردیف

2

0

توجّه می»متنبهبا پیمودهناچار را راه فرسخ ده بروم.،بایست سیرجان پرسش«به پاسخبه دهید.ها

کنید.«متمم»الف( مشخص را

اسمیب( گروه راه»در فرسخ :«ده

است؟«هسته»-8 کلمه کدام

وابستۀ»نوع-2 بنویسید.«وابستۀ را اسمی گروه این

شمارشی»-3 است؟«صفت واژه کدام اسمی گروه این در

8

من»عبارت89 و بود تابستان آرام شب ساله.نیمه هشت هفت کودکی است؟«هنوز جمله 25/9چند

قلم»مصراع88 از نامش فتد زمانه دفتر برگردانید.«در عادی شیوۀ به بالغی شیوۀ از 75/9را

82

مصراع ما»در شکوفایی فصل توست، و من فصلِ فصل «این

است؟ شده حذف واژه کدام الف(

چیست؟ آن حذف نوع ب(

5/9

نمره(5ادبی)قلمرو

ادبی)الف های نمره(3آرایه

بیت83 ابر/رویتنبیندبشرچشمتا»در به می«دلبندچهربنهفته پدید را ای آرایه چه شده مشخص واژگان 25/9آورند؟مجموع

84

بنویسید. را شده مشخص های کنایه مفهوم زیر های عبارت در

باز که اندیشیدم خود با دیدهبرای»الف( خوابی چه «اند.ما

را»ب( مابقی و بگیر وعده را باال های رتبه همان بکشتنها خط بگذارنقداً بمکندو .«سماق
75/9

85

ستونوابیاتازیکهر یکبا«لاوّ»عبارات ستون«دوم»ستونهایآرایهازکدام دارد؟)در است.(موردیک«دوم»ارتباط اضافی

اوّردیف دومردیفلستون ستون

سوختهالف زین / را درون آتش مکن پندپنهان یکی شنو جناس8جان

نهانب نماند سپهبد درد که / جهان شاه به موبد گفت معادله2چنین اسلوب

میج بپرسشانه پریشانی ایام در را آشنایان / آشفتگی در زلف کار به استعاره3آید

مهیبد کِ،انهتوپخصدای خشک امّا کودکانه میسالصدای هضم خود در تعلیل4کرد.را حسن

آمیزی5 حس

8

86
شدهواژگانکدام،زیرمتندر سجع پیدایش اند؟موجب

عزَّ» را خدای نعمت.جلَّومنّت مزید اندرش شکر به و است قربت موجب طاعتش 5/9«که

87

زیر بیت و عبارت به توجّه انسان«هدهد»با چه است؟هاینماد ی

: گفت یاران،»هدهد گشتهای را جهان شما همۀ از بیشتر ومن اطراف از و آگاهم.ام گیتی «اکناف

شگرف را ره این باید ژرفشیرمردی ژرفِ دریا و است دور ره که زان /

5/9

حفظی)ب نمره(2شعر

88

جا ها مصراع بیت کدام است؟بهدر شده جا

جنونمالف( خاموشی هوایت در که بازآ / کوهساران سنگ از برانگیخت ها فریاد

شوی سر و پا بی چو ذوالجالل راه در / شود خدا نور همه سرت تا پای از ب(

25/9

س»» صفحه در سؤاالت ««ومادامه



ت عالیباسمه

فارسی : درس امتحان انسانی3سواالت علوم و ادبیات : :رشته شروع :صبح8ساعت امتحان دقیقه09مدت

خانوادگی: نام و دوازدهمنام :تپایه امتحان :7/2/8308اریخ صفحات 4تعداد

نهاییآزمون امتحانات سازی همدان8308سالشبیه استان پرورش و آموزش سنجش اداره

نمرهردیف

3

نمرهردیف

80

دوم نظر»مصراع منظر شودت اگر خدا است«وجه آمده گزینه کدام ؟در

شویالف( زبر و زیر که هیچ مدار دل در

شویب( نظر صاحب که نماند شکی پس زین

5/9

29

اوّل پناه»مصراع تو آغوش به گرم مرگ است؟«آورده گزینه کدام

نفس است زندگی لبریز آخرتالف( های

دور از پیک؟ب( کدام آیا رسد می دست

5/9

28

را دوم .کنیدکاملبیت

میهن!-8 ای میهن وجودم عشقت از لبریز بود / میهن! ای میهن پودم، و تار در تو یاد تنیده

میهن!-2 ای میهن ........................................ / .............................................................

75/9

فکری) نمره(8قلمرو

مفهومالف و ومعنی نمره(4نثر)شعر

22

بنویسید. روان نثر به را زیر عبارات مفهوم و معنی

بهانه جملگی مرغان ساختند.الف( آماده را خود و نهادند سو یک ها

می عشق از حیات میب( عشق بی ممات و یاب.شناس

8

23

عبارت از هریک قسمتدر مفهوم زیر راهای شده مشخص بنویسید.های

صاحبدالن از یکی بودالف( برده فرو مراقبت جیب به .سر

و داشت چشم روم به دنیایی روز یک میب( چشم آن .زداز

5/9

جملۀ24 می»مفهوم خدا از پُر را درونم زیبایی همه 5/9چیست؟«کرد.آن

25

بنویسید. روان فارسی به را زیر اشعار مفهوم و معنی

است قصه است.الف( نامرد و مرد کین و مهر عیار این / نیست؛ شعر / است درد قصۀ آری قصه، این،

/ ساروان تا فرمود دستور به کاروانب( صد دشت از آرد هیون

8

26

قسمت مفهوم و بنویسید.معنی را زیر ابیات شدۀ مشخص های

گفت: وارهان»الف( را خود و پنهان بده /دیناری شرع»گفت:« نیستکار دینار و درهم .«کار

/ معجر سپید این سر ز برکش اُورندب( کبود یکی به بنشین

8

مطلب)ج نمره(4درک

27

نکته چه به زیر متن است؟در شده تأکید ای

تازه» حرف تازهچه چیز چه یا است مانده گفتن برای راای تو ارزشمند سجایای یا مرا عشق بتواند که / نوشتن برای بازگوای

«کند.

5/9

28

بنویسید. را زیر ابیات مشترک مفهوم

/ بشوی ره مردان چو وجود مس از دست شویالف( زر و بیابی عشق کیمیای تا

/ اوفتد جانت و دل به حق عشق نور گر شویب( خوبتر فلک آفتاب کز باهلل

5/9

چهارم»» صفحه در سؤاالت ««ادامه



ت عالیباسمه

فارسی : درس امتحان انسانی3سواالت علوم و ادبیات : :رشته شروع :صبح8ساعت امتحان دقیقه09مدت

خانوادگی: نام و دوازدهمنام :تپایه امتحان :7/2/8308اریخ صفحات 4تعداد

نهاییآزمون امتحانات سازی همدان8308سالشبیه استان پرورش و آموزش سنجش اداره

نمرهردیف

4

20

زیر ابیات به توجّه سوالبا دهید.به پاسخ ها

«/ را هشتم میخوان روایت /من ... اکنون، ...کنم ماث نامم که «من

بود» شاید بار نخستین شد.این گم او مروارید کنج کلید کان /»

از منظور است«ماث»الف( کسی ؟چه

مروارید»مفهومب( گنج چیست؟«کلید

5/9

مصراع39 نخوری»مفهوم غفلت به و آری کف به نانی تو 5/9چیست؟«تا

مجاز»بیت38 سرای این در بندی چه فراز؟همّ/دل به رسد کی پست است؟«ت عرفان وادی کدام آور 5/9یاد

32

مَثَل با زیر ابیات از یک ماست.»کدام بر که ماست است؟«از متناسب

گِلِه را ما گَلّۀ نیستالف( گرگ می/از شبان بیداد همه کندکاین

سخنِ دهنب( به نیاید باز دگر باشدا/گفته عاقل که مرد کند اندیشه وّل

25/9

33
د و خودردرک بنویستانیافت زیر متن از .یدرا

عقل» همۀ بر عشق دیوانگی و ارزد بهتر جهان زیرکی از عشق آید.سودای افزون «ها
5/9

بیت34 ببریدهکز»در مرا تا نالیده/اندنیستان زن و مرد نفیرم از«اند.در 5/9چیست؟«نیستان»مقصود

35
عبارت می»در درد به خیلی هیکلی صدخورد.پیرمرد فیل تومنمُردۀ صد هم اش زنده شده«!تومن، مشخص قسمت از منظور

چیست؟
25/9

باد.»» یارتان حق نمره««توفیق 29جمع



تعالی باسمه
درس دزفول3نگارش:سواالت شهرستان پرورش و آموزش امتحان:مديريت آموزشگاهساعت مهر

: دانشگاهیپايه پيش مرکز و :حجابدبيرستان 16/2/1398مورخ

انسانیرشته: تجربی، تحصيلیرياضی، :97–98سال امتحان دقيقه9:30مدت

آموز: دانش خانوادگی نام و کارت:نام شماره

1

بارمسواالترديف

)الف( (2بازشناسی نمره

کنيد.جمله1 تبديل ادبی نثر به را زير زبانی ی

کرد. طلوع خورشيد،
5/0 

می2 قرار خالی جاهای در اطالعات کدام است. منابع فهرست در کتاب يک از را زير گيرد؟اطالعات

................. نويسنده، نام نويسنده، خانوادگی .......................نام چاپ، محل اثر، عنوان
............................................................

...............
5/0

است؟3 مقاله قسمت کدام مورد در توضيح اين

آن» ديدن با خواننده که اصلی موضوع با مرتبط متن، از برآمده است پژوهشکلماتی اصلی محتوای به میپها، «.بردی
25/0

خيال4 عوامل از ادبی،يکی قطعه آرايهاستفادهانگيزی از بجا آرايهی چه زير، متن در است. ادبی زيبايایهای آنبر ی

است؟ افزوده

می» قرمز و زرد که درختان فصلچراغ چهارراه از پاييز میشود، «گذردها

5/0

بخش5 مورد در را خالی نامهجای يک کنيد.های کامل اداری ی

موضوع، و فرستنده گيرنده، عنوان برگ، رونوشتسر گيرندگان ،................. متن،
25/0

)سازهب( نوشتار نمره(5های

مَثَل6 از دهيد.يکی گسترش را آن و کرده انتخاب را زير های

نمی ابر پشت آفتاب ماند.الف(

شکسته! ديوار به تکيه نکند عاقل ب(

2

بنويسيد.7 بند يک حد در زير بيت از را خود برداشت

پستهیکمالبی شود پيدا سخن از انسان شود.بییهای رسوا کند وا لب چون مغز
1

کنيد.8 بازنويسی امروزی زبان به را زير حکايت

می که را بند.حالج سر بدون اما آمد؛ هم او وداع. برای بياييد گفتند خواهرش به دار، چوبه پای بانگشهمردهامبرند ه

نمی ديگری مرد منصور جز من داد: پاسخ و کو؟ حجابت پس که «عطار»بينم.زدند

)ج( متن +11آفرينش نگارشی2نمره( هنجارهای نمره

کنيد.9 خلق متنی و کرده انتخاب را زير موضوعات از يکی

نامه والف( بنويسيد خود نگارش دبير به بلند بيانای سال سه اين در نگارش درس به نسبت را خودتان کنيد.حس

نامه کنيد.ب( مطرح کنکور مورد در را نظرتان و بنويسيد علوم وزارت رئيس به ای

موردقطعهج( در ادبی جاويدخاطره»ای بنويسيد.«های

و انديشهباشيد/پيروزموفق و مانا پوياهایقلمتان نمراتهرافشانمطراح:خالقتان 20جمع
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بارمسواالتردیف

زبانی) نمره(7قلمرو

واژه1 بنویسید.معنی را شده مشخص های

شیرحلیةواصفانالف( شرزه چو بخروش ب( منسوب تحیّر به ارغندجمالش

توج( استخندة شمشیری من دستان د(آختهبرای به. کند می رسیده.لقصوایاغایتگمان مقصود

1

کنید.2 کامل را روبرو جدول
خانوادههممتضادواژه

مستور

5/0

زیر3 متن بنویسید.چهاردر را آنها درست و بیابید نادرست واژه

سبز» دریای این در غرق و تماشا گرم ؛ بودم رفته آسمان نضارة به و بودم گذاشته خانه بام روی بر را خود من شب آن

می سر غیب از پر الماس مرغان که ومعلّقی احساسدرزنند و شعر معطّر های گل از پر باغ آنآن احورایی صفای در

کرد، می خدا از پر را درونم که زیبایی آمدمهمه .«فرود

حقّه» چه دراز، قدّ آن با که کردم تعجّب بهخیلی لباای که برده بدنشکار غالب طور این من بابس در و است درآمده

شد. می آسوده کلّی به داشت خاطرم مأهود مسئلة «آن

1

متن4 به توجّه دربا واژة کمانک)ست، کنیدرا(داخل .انتخاب

درالف( تودیروز و من دار آیینه دشت، در خورشید امروز داغ چمن یک و بودم من باغ (غربت-قربت)..........

میب( که میهمچنان اگر او، ک/خواست،توانست بگشاید.کان خویش خمّ ......... (شست–شصت)مند

5/0

بیت5 به توجّه می»با گو است نمرودی که هر / زیان نبود را ابراهیم آنآتش از دهید.«ترس پاسخ سواالت به

چیست؟«را»کارکردالف(

واژةب( دو دستوری بنویسید.«آتش»نقش را

5/0

جمله6 کنید.فعل بررسی معنا کاربرد نظر از را زیر های

صبحالف( گرفت.امروز همسایه خانة فاضالب گذشته،لوله روز دقیب( گرفتقهچند ؟خورشید

5/0

کنید.نقش7 مشخص زیر عبارت در را تبعی های

از و خوردند تأسف مجلس اهل اهمة کمال و روزفضل آن فردای گفتند. چیزها دستو به را خان، مصطفی استادی، آقای

انداختم. بیرون خانه از خودم شدة چالق

5/0

واژه«ان»کاربرد9 دارد؟در داللت مفهومی چه بر زیر های

گذرانب(کاویانالف(

5/0

عبارت10 به توجّه می»با را بیمعلّم که ایستادهدیدم خویش جای بر زیر«است.حرکت شدة خواسته .بنویسیدراموارد

هسته: جملة

وابسته: جملة

5/0

زیر11 بیت در را حذف ونوع کنید محذوفمشخص .بنویسیدراواژة

گسِ» دل چارة کنم بشویم دل کردار، زشت کزین به «لهمان

5/0
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به12 توجّه کنید.گروهبا کامل را جدول زیر، اسمی  های

کویر آن قلب الف(

سخت خیلی راه ب(

هواپیما فروند سه ج(

صفت قید

ممیز

الیهمضافصفت

75/0

( ادبی نمره(5قلمرو
عبارتایکنایه13 در بنویسید.را را آن مفهوم و کنید مشخص زیر

صاحب» مردم که ملّتی هر قلم از نامش فتد زمانه دفتر نداشتدر «قلم

5./

واژه14 از یک مشخصهر چیستهای نماد زیر ؟شدة

آنالف( در جا سردآن کوچهبرزخ در می، چه آیا شب از غیر درد و غم توهای و من تار چشمان دید،

بگیرواهب( من از امّارا نهخنده، را را.ات سرخ مگیر.گل من از

5/0

کنید.15 مشخص را بیت هر شدة خواسته های آرایه

)الف( نیست. کاهی برگ به من بر که بسوز بگو عمر خرمن به آتشم بزند گر (تشبیهزمانه

گرم بود آتش چون که باشد آن عاشق سب( و سوزنده نظیر(رو، بود.)مراعات رکش

5/0

بنویسید.16 را زیر ابیات مشترک آرایة

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

بی جز هوش این نیستب(محرم گوش جز مشتری را زبان مر نیست هوش

5/0

بیت17 دمدل»در و گاگرمی و مردادمه / گاهی که بود ما دیسردی نهادند.ه نام نمی«اش یافت آرایه شود؟کدام

جناس ب( نظیر مراعات حسالف( تضادآمیزیج( د(

25/0

عبارت11 به توجّه زمّ»با فرش تا گفته را صبا باد زمینردینفراش مهد در نبات بنات تا فرموده را بهاری ابر دایة و بگسترد

دهید.«بپرورد. پاسخ زیر سؤاالت به

دارد؟کالف( استعاره آرایة واژه دام

کنید؟واژهب( مشخص را مسجع  های

5/0

بیت19 شدند»در گریان خندانش، چهر آن بر / شدند بریان دشت همه آرایه«دشت»واژة«سراسر دارد؟چه 25/0ای

بخش02 به توجه با را زیر کنید.کتاب«شعرخوانی»هایابیات کامل

استالف( نهفته چشمت به شکوه کربال ........................................................................ یک

شوی  ..........................................................................ب( سر و پا بی چو ذوالجالل راه در

اگ(ج هوشیار، اگر مستم، بیدارخوراگر اگر .......................................................................ابم،

................................................................ کوهساران.............د( سنگ از برانگیخت فریادها

2

( فکری (8قلمرو نمره

بنویسید02 روان نثر به را زیر ابیات و عبارات مفهوم و معنی

برده فرو مراقبت جیب به 5/0بود.سر

ننهد. دیگری رخت، او جز باشد، که جا هر است، آتش 5/0 عشق

سرهنگ حکومت غاشیة مار به شده ببرد.ناچار پناه 5/0ها
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می ادب و شعر کبّادة که حضّار از بود.یکی گردیده محظوظ چنان 5/0کشید،

کوه بسپرماگر بود بگذرمآتش اگر است خوار تنگ این /.5از

درباختنمِ بایدت اینجا /.25لک

بدمن جفت شدم ناالن جمعیتی هر خوشبه و شدمحاالن 75/0حاالن

/ بود شاید بار نخستین شد.این گم او مروارید گنج کلید /.5کان

عبارت08 گریهناله»در بزرگمهای و راستین امام آن همآلود که غریبشرا و گمنام شیعة این پلید،چون مدینة آن کنار ودر

می کویر آن قلب ازمن«گریست.در راستین»ظور پلید»و«امام چیست؟«مدینة

5/0

بنویسید.02 را زیر بیت دو مشترک مفهوم

بود مستعجل دولت ولی درخشید خوش بواسحاقی فیروزة خاتم راستی الف(

کاووس کیب( که کیکیانی بود؟ کجا بود؟ کی نهادند نام نهادنداش نام اش

5./

بیت02 سپاه»در پیاده سپهبد، پیاده شاه کاووس اسب، از آمد کیست؟«فرود سپهبد از 5/0مقصود

از02 تیره»مقصود گلیم سیاوشبختیاین و سهراب داغ خون خیس تختیهاست/ تابوت روکش 5/0چیست؟«هاست.ها/

بیتمفهو00 نیامد»م آواز و شد جان را سوخته کان بیاموز پروانه ز عشق سحر مرغ استکدام«ای زیر موارد از ؟یک

دعوی نبودن(بداشتنالف( مدعی

25/0

چیست؟00 زیر بیت دوم مصرع از منظور

باز» ذره یک از ماند تواند کی راز خورشید با گفت داند که «هر

5/0

کنید.03 مشخص را زیر موارد نادرستی و درستی

بیت می»در حکایت چون نی از جداییبشنو از / میکند شکایت از«جدایی»دقیقمعنی«کندها انسان روح شدن دور

نادرستدرست.ستمادی

بیتخانه»بیت که خانه آن کنش ویران اشک ز / آیاد اجانب دست از شود کاو استای مفهوم«الحزن ستیزیدر بیگانه

نادرستدرست.است

بیت در زین»بهار / را درون آتش مکن پندپنهان یکی شنو جان مخاطب«سوخته دارد.به خشم ابراز به توصیه

نادرستدرست.

75/0

بنویسید.03 را زیر جملة و بیت معنایی ارتباط

آن هر که من بگوالف( الیقم که اگر تویی چون برای حال گذاشتم ره اوّل داشتم چه

خ ترک و نباشد خود با که شود مسّلم را کسی نهادن قدم عشق در کند.ب( عشق ایثار را خود و بکند ود

5./

باشید 20موفق




