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3: تعداد صفحه  صبح 10:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها: رشته  3فارسیدرس  نهاییسؤاالت  امتحان 

دقیقه 90:مدت امتحان 15/10/1400تاریخ امتحان  :ام و نام خانوادگی ن    دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
کیفیت آموزشیو پایش مرکز سنجش   1400 سالماه  نوبت ديسراسرکشور در و داوطلبان آزاد  بزرگسال روزانه ، دانش آموزان

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 )نمره 5/7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

.بودم در شنیدن حرف هاي شما صرممن بیش از همه )ب           .رتبه  ترفیعشب عید نوروز بود و موقع )الف
 .باریدمی ضجه مرد نقّال از صدایش ) د              تو گفتن که تو در وهم نیاییشبه نتوان )ج

1 

 .یک معادل معنایی بیابید و بنویسید  »ب«و » الف «براي هریک از واژه هاي ،در ابیات زیر  2
 عطا داد کردگار تو را             به جاي خویش دهد هر چه کردگار دهد  ،سریر ملک* 
سـوزنده و ســرکش بـــود  ،عاشق آن باشد که چون آتش بود             گـرم رو* 

 :اورند) ب:                                                    مشتاق ) الف

5/0 

  .امالي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید  3
 تو سرگشتــه و فرمانبــردار                 شـرط انصـاف نباشـد که تو فرمان نبـري) بحـر  –بهـر (همه از ) الف

 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو یک چمن داغ                 باغ من بودم و ) ربت غ –قربت(دیروز در ) ب
 .آبی مدیترانه دوخته شده است) طیلسان/ تیلسان (هاي رنگارنگ بر  هاي کوچک و بزرگ مثل وصله جزیره) ج

  

75/0 

  .یک را بنویسید؛ درست هرمورد نادرستی امالیی وجود دارد چهار، در گروه کلمات زیر  4
، بغوالت و حبوبات، ادیب بزرگ، تعلّل و درنگ، صد کاروان حیون، حضّار مجلس ، حوزةزماد و مرهم، زهر و تریاق

 صورت سرماي دي

1 

 .تعیین کنیددر جدول زیر درست یا نادرست بودن هریک از موارد داده شده را    5
  .بیت زیر ، فعل اسنادي به کار رفته است  در هر دو مصراع   الف

  »گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست/ گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي  « 
  

 نادرست  درست

.          یکسان است » خوابگاه«و » اروغهد«نقش دستوري واژه هاي در بیت زیر   ب
 »فت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیستگفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب       گ«

 نادرست  درست

 نادرست  درست .نشانۀ مکان است »شامگاهانخاوران و «واژة در هردو» ان«  ج

75/0 

  ».کردممی تان صداي شما می بایست پیدای از رد« عبارت  با توجه به   6
 ؟»صدا«است یا » شما«، » تان«مرجع ضمیر ) ، متمم است یا مفعول؟      ب» تان«نقش دستوري ضمیر پیوستۀ ) الف

5/0 

7  زیر به پرسش ها پاسخ دهید  ه به سرودةبا توج.  
که بتواند عشق مرا یا سجایاي ارزشمند تو را / مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتن چه حرف تازه اي براي گفتن 

  »؟بازگو کند 
  لفظی است یا معنایی؟ نوع حذف به کار رفته در این سروده ) الف

کدام واژه ، وابسته پیشین اسم است ؟ ) ج            ، ماضی نقلی است یا ماضی بعید؟»مانده است«زمان فعل ) ب

75/0 

دوم  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

8  پاسخ دهید ها پرسش، به ه به بیت زیربا توج.  
  »ملک که بغداد و ري اش نام نهادنداین           خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان      «

  چیست ؟» بغداد« نقش دستوري واژة ) الف
  .بیابید و بنویسیداز در بیت پیوند وابسته سیک ) ج                             .اضافی در بیت بیابید و بنویسید یک ترکیب ) ب

  

  

75/0 
  

  .ا در گروه هاي اسمی زیر، بنویسیدنوع هر یک از  وابسته هاي وابسته ر   9

  ایران بانک اعتبارات)د            عقل اینسموم سرد ) ج               راه   فرسخهفت ) ب             پاك   نسبتا هواي) الف

1  

  ، » .نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بر درختی بلند آشیان دارد. ما، پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري است« در عبارت   10
  دارد؟ کدام واژه نقش معطوف)به کار رفته است؟                 ب» بدل«کدام واژه در نقش تبعی ) الف

5/0  
  
  

  ) نمره4( قلمروادبی
  .با توجه به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید  11

  ».وده تا بنات نبات در مهد زمین بپروردن بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرمفرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدی« 
  کدام واژه، استعاره است؟ مفهوم آن چیست؟) ب.                            مورد اضافۀ تشبیهی در متن  بیابید یک) الف

  

75/0  

  ؟شود دیده می، در کدام مورد» تضادحسن تعلیل و ، حس آمیزي، اسلوب معادله «هریک از آرایه هاي   12
  ت                    عاشق بادا که عشق خوش سودایی است ــا برنایی اســدر عالم پیر هر کج) 1
  ست ـوش نیـري جز گــمحرم این هوش جز بی هوش نیست              مر زبان را مشت) 2
  د ـــر دلبنـــر چهـــه به ابــبنهفتــدت روي                     ر نبینـــم بشــتا چش) 3
  .ت هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنممی بایس. و مالیم شما گمان مرا تایید کرد لطیف زمزمۀ)4

  
  

1  

  .کنایۀ مصراع دوم را بنویسیددر بیت زیر، مفهوم   13
  »زدن سنگ را بر سبويبباید           چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي      «       

  

5/0  

  .را بنویسید  ص شدهاي مشخّهمفهوم نمادین هر یک از واژه   14
  چون شکایت می کند    نیبشنو این ) ب                                     .   من گرفتار عشق گلم: گفت بلبل) الف

  

5/0  

15  
  

  ؟حماسه است ملّی ، داراي زمینۀزیرکدام یک از ابیات 
  »بدان گاه سوگند پرمایه شاه                چنین بود آیین و این بود راه«)الف

  »سراسر همه دشت بریان شدند              بر آن چهر خندانش گریان شدند«) ب
  

5/0  

  .هر یک از آثار زیر را بنویسید نام پدیدآورندة  16
  منطق الطیر ) ج                                     دري به خانه خورشید) ب                                        کویر) الف

  

   
75/0  

  ومادامۀ سؤاالت در صفحۀ س
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٣

  )نمره 5/8(قلمرو فکري 
  .هر یک از موارد زیر را به نثرروان بنویسید معنی

  دــرکنــم بــــاي ظلــــشه بنــاز ری                 د ــــایــه بـــا کــن بنـن ایــن ز بـرکــب  17
  

75/0  

  75/0  .زدیک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می   18
  5/0  ن ــرار مـــست اســـن نجـــاز درون م                ار من  ــد یــود شــنّ خــی از ظــر کســه  19
  75/0  درباغ می ماند اي دوست گل یادگار من و تو          برخیز اگر جان سپردیم        ،خیزم سحرــبا این نسی  20
  75/0  از ــردش نمــاره بــد از بـــرود آمـــف               از   ـاووس بــش کـیــد پــه شـه کــدان گـب  21
  5/0  بــعد تَــانی صــر زمــد هـت آیـپیش             ب     ـــطل ه واديــی بــرود آیـــــون فــچ  22

  .به سؤاالت درك مطلب پاسخ دهید
  .را بنویسیدص شده مشخّموارد منظور از ، »بود خوان هشتمدام و دهان  طعمۀ/ اکنون هفت خوان  پهلوان«سرودةدر   23

  

5/0  

  ؟اجتماعی اشاره دارد شاعر به کدام پدیدة زیر، بیت در  24
  » گفت دیناري بده پنهان و خود را وارهان                   گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست«

  5/0  

  ؟مفهومی تاکید داردبر چه هاي زیر، بیت  هریک از در  25
  ان کنش آن خانه که بیت الحزن استزاشک ویر                خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد  ) الف

 ز خورشیـد و از آب و از باد و خــاك                  نگـــردد تبـــه نـام و گفتــــار پــــاك) ب
)  

1  

26    

  .، متناسب است؟ آن ها را به هم ربط دهید»دوم«، با کدام یک از مفاهیم ردیف »اول«بیت هاي ردیف یک از هر
  ).یک مفهوم اضافی است ،»دوم«درستون (

  ردیف دوم    ردیف اول
  رازداري و سکوت عاشق  1  ی ـد بینـو رو کنی لبخنـی    به هر سـد آفرینــچو گل هر جا که لبخن  الف
  اشتیاق پایان ناپذیر عاشق  2  این مدعیان در طلبش بی خبران اند   کان را که خبر شد خبري باز نیامد   ب
  مبارزه با تزویر   3  داد شبان می کندـه بیــست     این همــه از گرگ نیــا را گلــم ۀگلّ  ج
  شادي آفرینی    4  د    هر که بی روزي است روزش دیر شد ـر شـی زآبش سیـه جز ماهـهر ک  د

  از ماست که بر ماست  5    
  

1  
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  تناسب دارد؟  ،داخل کمانک هاي عرفانی وادياز  یک کدامبا ،زیر هاي بیتیک از هر  27
  )طلب/ استغنا( هشت جنت نیز اینجا مرده اي است       هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است)الف

  )فنا/ توحید( تو ،گم شده بینی زیک خورشیدتو             ،اویدـج ـایۀزاران سـد هـص)ب

5/0  

  ؟عایی می کنددر مقام عاشق ، چه اد ،، شکسپیرزیر در سرودة  28
»؟له آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشدچیزي در مخی  

5/0  

29  شاعر چرا» ره می بر با پاي دگر/ ر جاي دگر شهر تو د/ بر لب ها تلخی دانایی / ها کاسه زیبایی در کف « ه به سرودةبا توج 
  ؟دانایی را نکوهش می کند

5/0  

  موفق باشید              
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  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  .لطفا به پاسخ هاي مشابه  صحیح ، نمره تعلق گیرد

  نمره

  

  

  

١

  )نمره 5/7(قلمرو زبانی 
 88، ص 25/0؛ اصرارکننده، پافشاري کننده)ب                        132، ص25/0ارتقا یافتن ، رتبه گرفتن  ؛)الف  1

   114، ص./25ناله و فریاد با صداي بلند، شیون ؛ ) د                                       10ص 25/0مانند، مثل، همسان ؛ )ج
  

1  

  5/0  36، ص25/0سریر، ) ب                       122، ص    25/0، )عاشق نیز درست است(گرم رو، ) الف  2
  

   61، ص25/0، طیلسان) ج                  84ص  25/0، غربت ) ب               12 ، ص25/0، ر ـهب) الف  3
 

  

75/0  

          101، ص25/0یون،کاروان هصد                            35، ص/25ماد و مرهم ، ض  4
  109،  25/0سورت سرماي دي،                   139ص  ، 25/0،بقوالت و حبوبات 

  
  

1  

  )داروغه متمم و خوابگاه مسند(  19، ص25/0نادرست، ) ب     )ي در مستی و نیست دوم( 19،ص 25/0درست ) الف  5
  .)ان در خاوران نشانه مکان و در شامگاهان ، نشانه زمان است(  152، ص 25/0نادرست ،) ج

  

75/0  
  

  5/0  92، ص25/0شما، ) ب                                             92، ص25/0مفعول، ) الف  6
  

  155، ص  25/0چه ، )ج  ،                     25/0، ماضی نقلی )ب          ،         25/0لفظی، ) الف  7
  

75/0  

  75/0  62ص، 25/0که، ) ج   ،                 25/0خون ضعیفان ، ) ب                        ، 25/0مسند، ) الف  8
   66  ، ص25/0ممیز، : فرسخ ) ب                                 75، ص 25/0قید صفت، : نسبتا ) الف   9

  مضاف الیه مضاف الیه: ایران ) د                              74، ص25/0صفت مضاف الیه ، : این ) ج
1  

  5/0  120، ص 25/0شهریار، )ب                                            ، ص            25/0پرندگان، ) الف  10
  ) نمره4( قلمروادبی

  ،  25/0، )مورد یک (فراش باد صبا، دایۀ ابر بهاري، بنات نبات، مهد زمین ) الف  11
   16، ص 25/0استعاره از سبزه ها و چمنزار، : 25/0دینفرش زمرّ) ب

  

  

75/0  

  90، ص 25/0حس آمیزي، )4      34، ص 25/0حسن تعلیل، ) 3   47، ص25/0اسلوب معادله، ) 2   53، ص25/0تضاد، ) 1  12
/  
  

1  
   106، ص5/0آزمایش کردن ،  :زدن  سنگ را بر سبوي  13

  

5/0  
امل، عارف کامل، موالنا ، انسان ک) ب   126، ص 0/)کسانی که عشقشان حقیقی نیست (25سان هایی که عاشق ظاهرند، ان)الف  14

  46،ص 25/0
  

5/0  

  5/0  103، ص 5/0الف،  15
  .هر یک از آثار زیر را بنویسید نام پدیدآورندة  16

  125، ص 25/0ار، عطّ) ج               85 ، ص25/0سلمان هراتی ، ) ب                         ، ص 25/0علی شریعتی، ) الف
  

   
75/0  
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  .لطفا به پاسخ هاي مشابه  صحیح ، نمره تعلق گیرد

  نمره

  

  

  

٢

  دومدر صفحۀ  پاسخ ها ادامۀ 
  

  )نمره5/8(قلمرو فکري 
  35، ص 75/0. این ظلم حاکم را همچون خانه اي ویران کن ؛ زیرا باید ظلم را از پایه و اساس از بین برد  17

  

75/0  
  75/0   62، ص75/0. و اطاعت می کردند و از آن حساب می بردند روزگاري همه مردم دنیا به ایتالیا توجه داشتند  18
  5/0   46، ص5/0. هرکسی از دیدگاه خودش با عارف همراه می شود و حال درون او را درك نمی کند  19
. با این انقالب، تو هم به پاخیز که حتی اگر در این راه شهید هم شدیم ، انقالب و آزادي به عنوان یادگار ما در وطن باقی می ماند  20

  85، ص 75/0
75/0  

  75/0  103، ص 75/0. وقتی که پیش شاه کاووس رفت ، از اسب پیاده شد و تعظیم کرد  21
  5/0   122، ص5/0. قدم بگذاري، رنج و سختی هاي زیادي در برابر تو ظاهر می شود) اولین مرحله(وقتی در مرحلۀ طلب   22
   112، ص 25/0؛   مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود،    25/0رستم ،   23

  

5/0  
  5/0    19، ص5/0رشوه خواري،   24
 86، ص 5/0. نام و سخن نیک ماندگار است)ب                                  26، ص5/0بیگانه ستیزي ، ) الف  25

)  

1  
26    

  47، ص 25/0،  2) د              142، ص  25/0، 5) ج         14، ص25/0، 1) ب         153، ص25/0، 4) الف
  

1  
  

 125، ص 25/0فنا،  )ب                                         123، ص25/0، استغنا)الف  27
   

5/0  
  5/0   155، ص5/0. روح راستگوي عاشق هر چه را که در ذهن آدم می گنجد، براي معشوق ترسیم کرده است  28
  5/0  76، ص 5/0)گرایانه به زیبایی، زیبایی را ازبین می برد یا نگاه عقل(چون زیبایی ها را نمی توان با عقل دریافت   29

                »موفق باشید«
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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 )نمره 5/7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

 داشت اندر کنار سمنکه گفتی )ب  .ماسد میدیدم توطئۀ ما دارد )الف
 تعبآید هر زمانی صد پیشت ) د                       تزویرمیزبانی بود یا / جنگ بود این یا شکار آیا )ج

1 

  .را بررسی کنید» دستور«هاي زیر، تفاوت معنایی واژة  در بیت 2
  ورـون باد و نه سـه با نادان نه شیـک            ورـدستد ـچه نیکو گفت با جمشی) الف

 تـنیس دستورلیک کس را دید جان      تن ز جان و جان زتن مستور نیست        ) ب

5/0 

  .از داخل کمانک انتخاب کنیدت را امالي درس  3
. غرامت جامه ات بیرون کنم) بحر/ بهر (گفت از  )ب           )منسوب/منصوب(واصفان حلیۀ جمالش به تحیر  )الف

5/0 

  . بیابید و درست آن را بنویسیدنادرستی امالیی  موارد زیر، یکهریک از در   4
 ...و بیاندازد به باال، / کان کمند شصت خم خویش بگشاید/ ت،همچنان که می توانست او، اگر می خواس) الف

 .و تحلیل را پیموده است هضمو بلع و  قدر کتل و گردنۀ یک دوجین شکم و روده مراحل مض) ب
  

5/0 

 .مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسید دوهاي زیر، در گروه کلمه   5
 نانسزهر شمشیر و  –سورت سرماي دي  –خار و بی ارزش  –آذرم و حیا 

                                                                                   

5/0 

 .هاي مشخّص شده را تعیین کنید نقش دستوري واژه، زیر نوشتۀدر   6
 ».دبین آتش، از عشق آتش خورد و همۀ جهان قوتپروانه « 

5/0 

7  هاي زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید ه به بیتبا توج.  
 والی از کجا در خانۀ خمار نیسـت؟: نزدیک است والی را سراي، آن جا شویم                گفت: گفت«
 »دم بدکار نیستمسجد خوابگاه مر: تا داروغه را گوییم در مســجد بخـواب                گفت: گفت 

 درست       نادرست                             .  ، غیراسنادي است»نیست«، اسنادي و فعل »شویم«در بیت اول، فعل ) الف
 نادرستدرست      .  یک ترکیب وصفی است» م بدکارمرد«، یک ترکیب اضافی و »خوابگاه مردم«در بیت دوم، ) ب

  

5/0 

  .ه را در هریک از موارد زیر تعیین کنیدنوع وابستۀ وابست  8
 .چاه عمیق زد حلقهجا می توان چند  این) ب   .     تا چه حد بوده است نویسنده قلم ِ ه شدم که قدرتمتوج) الف

5/0 

 .ها پاسخ دهید با توجه به بیت زیر، به پرسش  9
  »دید چشمان تار من و تو؟ شب آیا چه مید           غیر از هاي غم و در جا در آن برزخ سرد، در کوچه آن«

 ؟دارد» نهاد«در مصراع دوم، کدام واژه نقش ) در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟          ب» واو«نوع ) الف

5/0 

کردم،  حتّی اگر من صدایتان نمی. نشستم بر تلّ خاکی. فکر کردم اگر پیش تر بروم، به حتم گم می شوم«در نوشتۀ   10
  ».شدید ضور من نمیح متوجه

 چیست؟» تان«، نقش دستوري ضمیر پیوستۀ »صدایتان«در واژة ) باست؟   » مضارع التزامی«دام فعل زمان ک) الف

5/0 

 ادامۀ سواالت در صفحۀ دوم

www.konkur.in

forum.konkur.in



  باسمه تعالی
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

/ ونکنم اکن من روایت می/ خوان هشتم را / آیین روایت کرد؛ آن هریوة خوب و پاك ... // هفت خوان را زادسرو مرو،«  11
  »/من که نامم ماث

  ، چه نوع نقش تبعی دارد؟»آن هریوة خوب«گروه اسمی ) الف
   .  را بنویسید» اکنون«نقش دستوري واژة ) ب
  کدام یک از انواع وابسته هاي پسین است؟» هشتم«واژة ) ج
  .، هسته را مشخّص کنید»زادسرو مرو«در گروه اسمی ) د

  

  
  
1  

  ده می شود؟ ب دیجملۀ مرکّینه، در کدام گز  12
  .بی اختیار در را باز کردم و این جوان نمک نشناس را بیرون انداختم )الف

  .تلفن او را از من خواستند و نمرة از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند) ب
  .آقاي مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند) ج
   .ا رفقا را با عیالم در میان گذاشتمفوراً مسئلۀ میهمانی و قرار ب) د

  

5/0  

  .بنویسیدرا در واژه هاي زیر » ان«نشانۀ مفهوم   13
  :خواهان) ب                                                                  :دیلمان) الف

  

5/0  

  ) نمره 4ادبی قلمرو (
  .ن انتخاب کنیدبل آثار داده شده را از کمانک مقانام صاحب هریک از آ  14

  )سید مهدي شجاعی/ مهرداد اوستا (سانتاماریا ) ب                       )       پابلو نرودا/ شکسپیر(غزلواره ها ) الف
  

5/0  

  . از بین آثار زیر، به ترتیب یک اثر از اخوان ثالث و یک اثر از سلمان هراتی بیابید  15
  در حیاط کوچک پاییز در زندان -هوا را از من بگیر خنده ات را نه   –رشید دري به خانۀ خو - از پاریز تا پاریس 
  

5/0  

  شود؟ کدام آرایۀ ادبی دیده می ص شده،هاي مشخّ ه به بخشبا توج ،زیردر هریک از موارد   16
  )                     (       .بگسترد و دایۀ ابر بهاري را گفته تا بنات نبات بپرورد دینفرش زمرّفراش باد صبا را گفته تا ) الف
  (                       )                   . هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت                    فتد نامش از قلمدر دفتر زمانه ) ب
  (                       )                   نظــاره شــده هــم گروه  یجهــان نهادند بر دشت هیـزم دو کـوه                  ) ج
  (                       )                    خـــاطـــرات شیــرینتا باز کنــد به روي عــالـــم                    دیبــاچۀ ) د

  
  

1  

17  یر عطار، هر یک از پرندگان زیر، نماد چه کسانی هستند؟ الطّ ه به منطقبا توج  
  :هدهد) ب:                                                          بلبل) الف

  

5/0  

  .، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن، انتخاب کنیددر هریک از موارد زیر   18
)        یلحسن تعل/ اسلوب معادله (      غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد/ سخن را بر سر کار آورد  مستمع صاحب) الف

  )اغراق/ تناقض (            اه ـاك نعلش برآمد به مـی خـهم/ اه  ــه سیـــاي برنشست ازيـی تــیک) ب
  )تضمین/ تشخیص. (اش نام نهادند  تا شد تهی از خویش و نی/  ر و تن دید یکی چوب   صد تیغ جفا بر س)ج
  )تشبیه/ جناس همسان (       پاي تا سر گوش / ریدگرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروا/ همگنان خاموش) د

1  

    ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم  
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٣

19  اما       / را، بهار را، از من بگیر نان را، هوا را، روشنی/ گردند گاه که پاهایم می روند و بازمی آن«ه به سرودة با توج
  »تا چشم از دنیا نبندم/ خنده ات را هرگز

  چیست؟ ،»چشم از دنیا نبندم« کنایۀمفهوم ) ب                                  .      تضاد بیابیدیک نمونه آرایۀ ) الف
  

5/0  

  ) نمره 5/8(قلمرو فکري 
  .وارد زیر را به نثر روان بنویسیدمعنی هریک از م   20 

  الف
  

  5/0  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
  ب

  

  5/0  . میرند از سوء هاضمه می د، معموالًثروتمنهاي  هاي بزرگ هم مانند آدم امپراتوري
  ج
  

  5/0  ه یابد گزندـاه از اندیشـدل ش د                 ـد فرزند هست ارجمنـکه هر چن
  د
  

  5/0  .رفتید ولی اصرارهاي من، عاقبت شما را متقاعد کرد طفره می
  ـه

  

چون باین بی شاه بودن راه نیست    د کاقلیـم ما را شاه نیست                    بیش از و  
  

75/0  

  .اند که کباب بخورند ها را مدتی است صابون زده و شکم افتد گار یک بار برایشان چنین پایی میها سال آز این بدبخت  و
  

75/0  
  ؟اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد/ گنجد که بتواند آن را بنگارد آدمی می لۀآیا چیزي در مخی  ز

  

5/0  

  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش
  

  ؟، چیست»به طریق انبساط «در نوشتۀ زیر، منظور از   21
  »از این بوستان که بودي، ما را چه تحفه کرامت کردي؟: یکی از یاران به طریق انبساط گفت «

  

5/0  

  هاي زیر چیست؟  تیهاي مشخّص شده در ب ، منظور از بخش»دماوندیه«ر با توجه به شع  22
  شنو یکی پند جان سوختهپنهان مکن آتش درون را               زین «
  »دل نهفته داري                 سوزد جانت به جانت سوگند آتشگر   

  

5/0  

  شود؟ چه مفهوم مشترکی دریافت می زیر، نوشتۀ بامقایسۀ سرودة سهراب سپهري از   23
  االحرام علف  من نمازم را پی تکبیر/ گلدستۀ سروباشد سر  که اذانش را باد گفته /خوانم  من نمازم را وقتی می« *

  »/خوانم می
ت وحی را بر لب و سنگریزه اش آیا ی درختش، غارش، کوهش، هر صخرة سنگشو حتّ... در کویر خدا حضور دارد « * 

  ».دارد

5/0  

  چیست؟ » باغ«و » نسیم سحرخیز«زیر، منظور از  در بیت  24
  »ماند اي دوست، گل یادگار من و تو جان سپردیم            در باغ میا این نسیم سحرخیز، برخیز اگر ب« 
  

  
5/0  

  بر چه مفهومی تأکید دارد؟  زیر بیت  25
  »آب یکسان بودو چو بخشایش پاك یزدان بود                     دم آتش «

  

5/0  

  مچهار ادامۀ سواالت در صفحۀ
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  دقیقه 90:مدت امتحان  3/03/1400 :تاریخ امتحان  علوم تجربیوفیزیک  -ریاضی : رشته      :نام و نام خانوادگی 
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٤

  چیست؟» الحدیث آشناي نقّ«از  شاعر ، منظوردر سرودة زیر  26
  راه / -و دمش چونان حدیث آشنایش گرم / گیران سکوتش ساکت و آ/ آن صدایش گرم، نایش گرم – المرد نقّ«

  »می رفت و سخن می گفت

5/0  

27  
  

  چیست؟» چند مرده حلّاجی«مثل در نوشتۀ زیر، منظور نویسنده از 
  ».اجی و از زیر سنگ هم شده یک غاز براي ما پیدا کنیبدهی چند مرده حلّ خواهم امروز نشان مصطفی جان، می«

  

5/0  

28  یکی از ویژگی هاي عشق جاودانی را بنویسیده به سرودة زیر، با توج.  
این / ،»که تو از آن منی و من از آن تو«: آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانمو / ر بخوانم هر روز باید ذکري واحد را مکرّ«

  »نه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیندگو
  

5/0  

هریک از بیت هاي ردیف نخست، با کدام بیت در ردیف دوم، یادآور وادي باتوجه به هفت وادي عرفانی منطق الطیر،   29
  ) در ردیف دوم، یک بیت اضافی است( مشترکی است؟

  دوم  ردیف  نخست  ردیف
1  

  

  

  

  درکنندروي ها چون زین بیابان 
  جمله سر از یک بیابان برکننـد

  هریکی بینا شود بر قدر خویش  الف
  بازیابد در حقیقت صدر خویش

  چشم بگشا به گلستـان و ببین  ب
    2  جلوة آب صاف در گـل و خـار

  دل چه بندي در این سراي مجاز
  مال اینجا بایدت انداختـن  ج  همـت پسـت کی رسـد به فراز

    درباختن  ملک اینجا بایدت

5/0  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  20  جمع نمره                                                                                                                .موفّق باشید                                                                                                                                  
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  باسمه تعالی
  2: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  ک وعلوم تجربی فیزی–ریاضی  : رشته  3فارسیدرس راهنماي تصحیح   

  دقیقه 90:مدت امتحان  3/03/1400 :تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400ماه سال  خردادنوبت درسراسرکشور  و داوطلبان آزاد بزرگسال ،نهروزا دانش آموزان

  

  نمره  پاسخ ها  ردیف
  

  

  

١

  .لطفا به پاسخ هاي درست مشابه نمره اختصاص دهید!  مصححان محترم، خداقوت : توجه 
  )نمره 5/7(قلمرو زبانی 

  104، ص 25/0نوعی درخت گل،یاسمن  )ب          138، ص 25/0. ،به ثمر می رسدبه نتیجه می رسد )الف  1
   122 ص،25/0رنج و سختی ،  )د                          114، ص 25/0دورویی، ریاکاري، نیرنگ ،  )ج

1  

  5/0  47، ص  25/0اجازه ، رخصت ، ) ب                                           48، ص 25/0مشاور و وزیر ، ) الف  2
  5/0  19، ص 25/0،  بهر )ب                                                 ؛   12، ص 25/0، منسوب )الف  3
  5/0  134، ص 25/0، مضغ) ب                                                  114، ص  25/0، یندازدب) الف  4
  5/0  101، ص  25/0،  خوار و بی ارزش                             ،                    100، ص  25/0، رم و حیا آز  5
  5/0  53، ص  25/0مسند، :  آتش                                 ،                             25/0مفعول ، : قوت  6
  5/0  19، ص  25/0، درست) ب                                                             25/0، نادرست) الف  7
  5/0  73، ص  25/0ز ، ممی) ب                            64ص  25/0مضاف الیه مضاف الیه ، ) الف  8
  5/0  84، ص  25/0،  چشمان) ب                                                                25/0، عطف) الف  9
 5/0  90، ص  25/0مفعول،  )ب                                                                 25/0بروم ، ) الف  10

  1  110ص ،  25/0 ،زادسرو) د       ،  0/ 25)ترتیبی(صفت شمارشی ) ج             25/0 ، قید) ب      25/0، بدل)الف  11
  5/0  141ص  5/0، آقاي مصطفی خیلی معذرت خواستند که بدون خداحافظی با آقایان رفتند) ج  12
  5/0  152، ص  25/0 صفت فاعلی،) ب                        25/0، )مکان زندگی مردم دیلم( مکان)الف  13

  ) نمره 4ادبی قلمرو (
  5/0  93، ص 25/0، سید مهدي شجاعی) ب                                              155، ص  25/0، شکسپیر) الف  14
  85، ص  25/0،  دري به خانۀ خورشید                              114، ص  25/0در حیاط کوچک پاییز در زندان،  15

  

5/0  
 25/0کنایه، ) ب     12، ص  25/0)هم نوشته شود صحیح است  مجازاگر  2علوم وفنونباتوجه به کتاب  (استعاره )فال  16

  95، 25/0حس آمیزي ، ) ،        د  101، 25/0مجاز، ) ج ،       27، ص 
1  

               25/0، هایی که عاشق حقیقی نیستند و به عشق هاي دنیوي و ناپایدار دل بسته اند انسان) الف  17
  126، ص  25/0پیر و مرشد و راهنما، ) ب

5/0  

  1  109، ص 25/0، تشبیه)د  ، 62، ص 25/0، تشخیص) ج  ،103، ص  25/0اغراق، )ب ، 48، ص 25/0اسلوب معادله، ) الف  18
  5/0  151، ص 25/0، )تازمانی که زنده ام(نمیرم ) ب                                         ، 25/0می روند و بازمی گردند، ) فال  19

  ) نمره5/8(قلمرو فکري 
  .با درود و خداقوت ، همکاران گرامی، لطفا به پاسخ هاي درست مشابه، نمره اختصاص دهید  20

  الف
  

  5/0  46  ص،5/0 )خواهم که سختی جدایی کشیده باشد محرمی می(.پاره شده باشد پارهخواهم که از درد جدایی  میدلی 
  ب

  

  5/0  62 ، ص 5/0. از زیاده خواهی نابود می شوند و پرخور حکومت هاي بزرگ هم مانند انسان هاي ثروتمند
  ج
  

  5/0  100، ص 25/0.دل شاه را آزرده خواهد کرد ، 25/0بدگمانی به فرزندهر چند فرزند عزیز و گرانقدر است ، اما 
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  باسمه تعالی
  2: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  ک وعلوم تجربی فیزی–ریاضی  : رشته  3فارسیدرس راهنماي تصحیح   

  دقیقه 90:مدت امتحان  3/03/1400 :تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
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  نمره  پاسخ ها  ردیف
  

  

  

٢

  د
  

  5/0  89، ص  25/0.اصرارهاي من شما را مجاب و راضی کرد اما 25/0کردید  خودداري می
  ـه

  

  75/0    120، ص  25/0شاه بودن شایسته نیست؛  بیش از این بدون 5/0چرا سرزمین ما شاه ندارد، 
 انتظار کشیده اندو مدتی است  25/0آید  موقعیتی پیش مییک بار برایشان چنین 25/0هر سال طوالنی این بدبخت ها   و

  25/0. ندکه کباب بخور )گرسنگی کشیده اند، به خود وعده داده اند(

75/0  

 ،ار من آن را براي تورددرست کراستگو و اما روح  25/0گنجد که بتواند آن را بنویسد  فکرو خیالی در ذهن انسان نمی  ز
   155 ، ص25/0. اي عشق جاودانی به تصویر نکشیده باشد

5/0  

  5/0   13 ، ص 5/0به شیوة صمیمی و خودمانی ،    21
  5/0  ،  35ص  ، 25/0خشم، اعتراض : آتش  ، 25/0، )عراي بهارملک الش( شاعر: سوخته جان    22
  5/0  76ص ، 5/0 )موات و ما فی االرضح هللا ما فی السیسب( .همۀ موجودات در حال تسبیح خداوند هستند  23
  5/0   85، ص  25/0، کشور، وطن: باغ  ،   25/0انقالب و قیام مردم ، : نسیم سحرخیز  24
  5/0   104 ، ص5/0) آتش سوزان مثل آب، سرد می شود( .نسان را از آسیب ها در امان نگه می داردا ،لطف و عنایت حق  25
  5/0  114، ص 5/0، )ایران ۀ ملیحماس(داستان هاي شاهنامه   26
27  

  

  5/0   134 ، ص5/0. میزان قدرت و توانایی تو چه قدر است
همواره معشوق را جوان  یای شمارد شد، کهنه و بی ارزش نمقدیمی با قدرچه هر  قدیم را عشق : یکی از این دو مورد  28

  155، ص  5/0 .می بیند
5/0  

  5/0  127 ، ص 25/0ج ،  -2                                              123،  ص  25/0ب ،  -1  29
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 باسمه تعالی
3: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها: رشته  3فارسی :درس  نهاییامتحان  سؤاالت

دقیقه 90:مدت امتحان  22/06/1400: تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه    :نام و نام خانوادگی 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400ماه سال شهریورنوبت درسراسرکشور  ه، بزرگسال و داوطلبان آزادروزان دانش آموزان

 

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 )نمره5/7(قلمرو زبانی 
.ص شده را بنویسیدمعنی هریک از واژه هاي مشخّ  1

  .استفرض ، رسیدن ، به خدااي عزیز)ب                      گشته  باسقتخم خرمایی به تربیتش نخل )الف
 .اندواترقّیده آقا  ،دیدم ماشاءاهللا چشم بد دور) د               ...   پور زال زر / هاي  هول ناورد ۀمرد عرصشیر )ج

1 

. بیابیدبه ترتیب، » رنج«و» آویزان«ه هاي واژبراي یک برابر معنایی ،هاي زیر واژه بیناز  2
  ، تجرید، سروشمعلّق، کاهلی، تعب، طاق، رواق

5/0 

  .کمانک انتخاب کنیداز داخل امالي درست را   3
 غو) برخواست/ برخاست(چو او را بدیدند ) ب     وین مردم نحس دیو مانند) /ستوران /سطوران (تا وارهی از دم  )الف

5/0 

  .مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسیدچهارهاي زیر،  در گروه کلمه  4
 عسارة - گزند و آسیب	- رم و حیاذآ -  ناجوانمردان چاه قدر -چریغ آفتاب  -اطراق و در جایی ماندن - غرامت و تاوان

- تاك

1 

  .مشخّص شده را بنویسیدهاي  واژههر یک از  نقش دستوري   5
 »نالیده اند مرد و زندر نفیرم                  را ببریده اند  مـتا  نیستانکز «           

5/0 

 .است» فعل+ مسند + مفعول + نهاد « .....  به جزها  همۀ گزینهالگوي ساخت  6
 .گرداند عشق حقیقی دل و جان را پاك می) 2  .پندارند برخی عاشق را دیوانه می)1

 .بیند پروانه ، همه جهان را آتش) 4  .گفتند فداکار میمردم به او دهقان ) 3

5/0 

 .را تعیین نمایید ص شدهوابستۀ مشخّ نوع وابستۀ ،هاي اسمی زیر در هر یک از گروه  7
چمنی رنگ سبز )ب لباس ایرانی  دستسه ) الف

5/0 

 ست؟ا اسنادي غیرو در کدام مصراع ،  اسناديدر کدام مصراع ، » نیست«فعل  کاربرد معنایی 8
 !؟ار نیستگفت والی از کجا در خانه خم)ب گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست )الف

5/0 

9  به پرسش ها پاسخ دهیدزیرجملۀه به با توج ،.  
 ».آموزد ست که رستم به او رسم پهلوانی می، شاه کیانی اسیاوش، فرزند کاووس«

  دارد؟» مفعول«کدام گروه اسمی ، نقش دستوري ) الف
 .بیابید و بنویسیدو یک ترکیب وصفی یک ترکیب اضافی ) ب

 ؟ مسند است یا بدل» شاه کیانی« گروه اسمی) ج 

 1 

 .با توجه به سرودة زیر، به پرسش ها پاسخ دهید  10
  »... ،جوید و پروازکنان در آسمان مرا می/ د اما خنده ات که رها می شو«

؟ ، ماضی استمراري است یا مضارع اخباريافعالزمان ) ب         . بنویسید» پروازکنان«واژة را در » ان«مفهوم ) الف

5/0 
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  باسمه تعالی
  3: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها: رشته  3فارسی :درس  نهاییامتحان  سؤاالت

  دقیقه 90:مدت امتحان  22/06/1400: تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه    :نام و نام خانوادگی 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٢

  .بنویسید ص شدهمشخّ در گروه هاي اسمی نوع وابسته هاي پیشین و پسین را  11
  »نیزه و خنجر دیواره هایشبر کف و  هر سوکشته « 

  

5/0  

  .را مشخّص کنید) پیرو(وابسته  و جملۀ) پایه(هسته  مرکّب زیر، جملۀ جملۀدر   12
   »ه شدم که دنیا عجیب فراموشکار استمن بعد از خواندن این مطلب متوج.«  

5/0  

  ) نمره 4( قلمروادبی) ب
  .ص شده را بنویسیدمفهوم نمادین هر یک از واژه هاي مشخّ  13

  ش ــود را به آتــد خـــی زنــه مـونــچگ       وش      ــخۀــروانــپه آن ــر کــن آخــببی) الف 
  ؟غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو    در کوچه هاي غم و درد        ،برزخ سردآن جا در آن ) ب

  

5/0  

  .بیات زیر را از کمانک مقابل آن انتخاب کنیدآرایۀ متناسب با هر یک از ا  14
  )سجع–اسلوب معادله(یست          مر زبان را مشتري جز گوش نیستـــوش نــه جز بیــوش رم این هــمح) 1
  )تلمیح–استعاره(غتی است که جمشید جم نداشت ما را فرا       ن که جیب و جام من از مال و می تهی است   با آ) 2
  )تکرار  –ضادت( اینک بهار من و تو ز با گل بخوانیم ـبرخی          ، فصل شکوفایی ما این فصل، فصل من و توست)3
  )تشخیص –مجاز ( ریان شدند ـدانش گــر خنــریان شدند         برآن چهــت بـــه دشــر همـــراســس) 4

  

1  

 ؟ۀ حماسه استبیت زیرداراي کدام زمین  15
  »راهچنین بود آیین و این بود                 بدان گاه سوگند پرمایه شاه     «           

  

5/0  

  یادآور کدام مثَل است ؟ ،عبارت زیر  16
  .به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببردناچار شده ارة دموکراسی قرن بیستم، از بیم عقرب جرّ

  

5/0  

  .  به را معلوم کنید مشبه و مشبه ،از خوان هشتم ،زیر بنددر   17
  »آور نگیز و شگفتا و غم/ ، بی شرمیش ناباور چاه چونان ژرفی و پهناش« 
  

5/0  

  .نام پدیدآورندة هریک از آثار زیر را بنویسید  18
  :کویر) د         :    العشق ۀیقـفی حق) ج   :                سانتاماریا) ب           :هوا را از من بگیر خنده ات را نه)الف

1  

  ) نمره 5/8(قلمرو فکري ) ج
  .به نثر روان بنویسیدزیر را ابیات و عبارات معنی هریک از 

  مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است             مرغ اسیر این همه بهر وطن است        نالۀ  19
  

75/0  
  ار ــده کرده است و او شرمســه بنـگن              دگار     ــداونــن و لطف خــرم بیــک  20

  
5/0  

  شمشیري است آخته /،براي دستان من/  تو بخند ؛ زیرا خندة  21
  

5/0  
  سـاه کـگ آن آگــت از فرسنــنیس             ، کس       وا نیــامـد در جهـان زین راه  22

  

5/0  
  سهادامۀ سؤاالت در صفحۀ 
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  3: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها: رشته  3فارسی :درس  نهاییامتحان  سؤاالت

  دقیقه 90:مدت امتحان  22/06/1400: تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه    :نام و نام خانوادگی 
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  

  

٣

  .خواندند خط از کرانۀ رود تیبر می ،کرانه هاي فرات  23
  

75/0  
  بردش نماز  ،فرود آمد از باره                            بدان گه که شد پیش کاووس باز     24

  

5/0  
  .کرده ؛ از تختخواب پایین نیایید خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن  25

  

5/0  
  .هاي مربوط به درك مطلب پاسخ دهید به پرسش

  .ص شده را بنویسیدی قسمت هاي مشخّمفهوم کلّ  26
  رفتـــازي نگــرگ را به بــت مـحیثی                    گفتــون تو شـی چـکس ش دالوراـزین پی) الف

  

  گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست                   گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي  ) ب
  

    1  

  .ابیات زیر را بنویسیدمضمون مشترك   27
  ون می کندــه هاي عشق مجنــقص            د         ـکن ـون میدیث راه پرخـنی ح             
 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف                مردي باید این ره را شگرف     شیـر             

  

5/0  

سوخته «و »  آتش درون« مقصود شاعر را  از» زین سوخته جان شنو یکی پند/ را  پنهان مکن آتش درون«در بیت   28
  .بنویسید» جان

5/0  
  

29  ؟لم عشق چیستاشرط راه یابی به ع،زیر عبارت ه بهبا توج  
  »  .خود نباشد و ترك خود بکند م شود که بادر عشق قدم نهادن کسی را مسلّ«

  س

5/0  

چه مفهوم مشترکی با ، »ولی دولت مستعجل بود                      خوش درخشید اسحاقیروزه بوفیراستی خاتم «بیت   30
  ؟نوشتۀ زیر دارد

لینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند اما همه وآخرین چراغ امپراتوري روم را موس«   
  ».می دانیم که دولت مستعجل بود

  

5/0  

  ).از ستون مقابل انتخاب کنید(؟ عطار است  هاي هفت گانۀر کدام وادي از وادي ابیات، یادآودر جدول زیر، هر یک از   31
    الف

  توحید) 1  »د به فرازـت کی رســت پسـهم                 دل چه بندي در این سراي مجاز «
  طلب) 2

    ب

  فقر و فنا) 1  »گم شده بینی ز یک خورشید تو                  اوید تو  ـج صد هـزاران سـایۀ«
  حیرت) 2

  

5/0  
  
  
  
  
  

32  داند؟ خود را ملزم به تکرار چه سخنی میهر روز  شاعر ،زیر ه به سرودةبا توج  
که تو از آن منی و من از آن تو، : آن چه را قدیمی است قدیمی ندانمو / ر بخوانم روز باید ذکري واحد را مکرّهر «
  ».درست مانند نخستین باري که نام زیباي تو را تالوت کردم/

5/0  

  .بیابید و بنویسید معادل کنایییک  ،خواسته شدهبیت هاي زیر، براي هریک از مفاهیم  از  33
  چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي                 ببـاید زدن سنـگ را بر سبـوي  )الف

  د ـکننه سر از یک گریبان برکننـد                   جملدرروي ها چون زین بیــابان ) ب
  : آزمایش کردن ) 2:                                        به وحدت رسیدن  )1

5/0  
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  باسمه تعالی
  2: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها : رشته  3فارسیراهنماي تصحیح درس   

  دقیقه 90:مدت امتحان  22/06/1400 :تاریخ امتحان       دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400ماه سال شهریورنوبت درسراسرکشور  بزرگسال و داوطلبان آزاد ،نهروزا دانش آموزان

 
    

  نمره  پاسخ ها   ردیف
  

  

  

١

 .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی، خدا قوت 

  25/0، 53ص  الزم ، ضروري ، آن چه خدا بر بندگانش واجب کرده است) ب                   25/0، 12ص  بالیده،بلند ) الف  1
  25/0، 133ص پس روي کرده ، ل کرده تنزّ) د                               25/0، 110، ص نبرد) ج

1  

  5/0   25/0،  126، صتعب:  رنج                                     ؛     25/0، 74، ص معلّق: آویزان  2
  5/0  25/0، 104، ص برخاست)ب                ؛                       25/0، 34، ص ستوران) الف  3
  1  25/0، 12 ص عصاره        –25/0،  100، ص آزرم و حیا               –25/0، 112، ص چاه غدر            –25/0، 60، ص اتراق  4
  5/0  46ص   25/0،نهاد: مرد و زن                                                   25/0، تممم: نیستان   5
  5/0  5/0، 55ص ،  3گزینۀ  6
  5/0  75و  74ص  25/0،  صفتصفت : چمنی ) ب                                      25/0 ؛  65ص ، زممی: دست ) الف  7
  5/0  19، ص 25/0.غیر اسنادي در معنی وجود ندارد  )ب                                                    25/0اسنادي  )الف  8
    25/0شاه کیانی : ، وصفی  25/0 فرزند کاووس یا رسم پهلوانی: اضافی  )ب                      25/0 رسم پهلوانی) الف  9

  100ص   25/0بدل) ج
1  

  5/0  151ص  25/0 مضارع اخباري ) ب                                            25/0 صفت فاعلی)الف  10
  5/0  112ص  25/0 ،مضاف الیه:  ش                                             25/0 ،مبهم صفت : هر  11
   25/0د از خواندن این مطلب متوجه شدم من بع :هسته  جملۀ  12

  63ص 25/0.دنیا عجیب فراموشکار است: وابسته  جملۀ
5/0  

  5/0  25/0،  84ص ) دوران ظلم و ستم (، دوران قبل از انقالبنماد : برزخ سرد )ب    /    25/0،  55ص  نماد عاشق واقعی : پروانه )الف  13
  1  25/0،  103ص؛  مجاز)4     25/0،  84تکرار؛ص ) 3      25/0،  27؛ص تلمیح) 2     25/0،  47صاسلوب معادله ؛  )1  14
  5/0  5/0،  103، ص ی زمینه ملّ   15
  5/0  5/0،  62ص، از بد به بدتر پناه بردن یا هر ضرب المثل معادل و درست دیگر ، از چاله به چاه افتادن   16
  5/0  112ص  25/0به  مشبه:  ژرفی و پهناش 25/0مشبه  : بی شرمیش   17
   25/0، 93ص سید مهدي شجاعی )ب                                            25/0، 151، ص پابلو نرودا )الف  18

   25/0، 73ص   ،شریعتیعلی )د                            25/0، 52، صالدین سهرورديشهاب ) ج
1  

در است که مثل من 25/0پرندة گرفتار نیز شیوة و  25/0ناله ها و شعرهاي غم انگیز من شاعر براي دوري از وطن است  19
  26،ص 25/0.دوري از وطن می نالد

75/0  

بنده گناه می کند و او از گناه بنده اش خجالت زده  25/0مهربانی خداوند را ببین که چه قدر زیاد است ؛ بخشش و  20
  13، ص  25/0.است

5/0  

  5/0  150، ص )به من توان مبارزه می بخشد(تو براي من مانند شمشیري از غالف برکشیده است  وخنده ي شاد باش ؛ زیرا شادي  21
  5/0  122، ص 25/0.و کسی از میزان مسافت آن آگاهی ندارد 25/0برنگشته است) حق(به سیمرغ هیچ کس از راه رسیدن   22
  75/0  62، ص 25/0.اطاعت می کردند 25/0)ایتالیا(از فرمان روم  25/0)دورترین کشورها( کشورهاي عراق و سوریه  23
  5/0  104، ص 25/0.اده شد و تعظیم کردیپ 25/0وقتی سیاوش پیش کاووس رفت از اسب  24

  دومدر صفحۀ پاسخ ها ادامۀ 
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  باسمه تعالی
  2: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  کلیۀ رشته ها : رشته  3فارسیراهنماي تصحیح درس   

  دقیقه 90:مدت امتحان  22/06/1400 :تاریخ امتحان       دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1400ماه سال شهریورنوبت درسراسرکشور  بزرگسال و داوطلبان آزاد ،نهروزا دانش آموزان

 
    

  نمره  پاسخ ها   ردیف
  

  

  

٢

  5/0  134، ص 25/0.، و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب برنخیزید25/0وانمود کنید که بیمار هستید   25
  1  19، ص 5/0 نابه سامانی جامعه و فساد آن) ب           95، ص 5/0. مرگ را از بین برده است اعتبارشکوه و ) الف  26
  5/0   127 پرخطر بودن راه عشق ، ص دشوار و  27
  5/0  35، ص  25/0شاعر، : سوخته جان                            35 ، ص 25/0خشم و اعتراض ، : آتش درون   28
  5/0     53، ص 5/0دلبستگی ها و تعلّقات مادي ،  رها کردن ترك خود کردن و  29
  5/0   62، ص 5/0زودگذر و ناپایداربودن قدرت ،   30
  5/0  127، ص  25/0یا فقر و فنا ،  1) ب                                           127، ص 25/0یا طلب ،  2) الف  31
  5/0  155تو از آن منی و من از آن تو ، ص   32
  5/0   100، ص 25/0سنگ را بر سبو زدن ، ) 2                                123 ، ص25/0سر از یک گریبان برکنند، ) 1  33
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