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١

زبانی)الف دستور)نمره7(قلمرو و امال ، واژه معنی
مشخ1ّ هاي واژه از هریک بنویسیدمعنی را شده .ص

قفسمسلک)الف گرفتار بهممرغ است من شدیمرعبم)چو دشمن روي پیش محوطۀ وارد و شد .تمام
استطیلسانبر)ج شده دوخته مدیترانه موضوع)د  .آبی را قدیم عشق میصحیفۀهمواره خود .گرداندشعر

1

از2 هریک درست زتوضیحاتمعادل کنیدعرفانی انتخاب کمانک داخل از را .یر
توج)الف اینکمال بر یقین و حق به بنده احواله همۀ در خداوند عالکه اوست، ضمیر بر (م )مکاشفت/مراقبت.

قلب)ب شدن ازخالی خداستآنسالک جز (چه )اشتیاق/تجرید.

5/0

کنید3 انتخاب کمانک داخل از را درست .امالي
کُنم)بهر/بحر(از«:گفت)الف بیرون ات جامه »غرامت

طبیب)ب بگویید و ناخوشی به را خودتان .کرده)قدغن/غدقن(بزنید

5/0

زی4 موارد از هریک شوددر می دیده امالیی نادرستی یک راآن؛ر درستها و بنویسیدهریکبیابید .را
مینمی)الف طفره و کردپذیرفتید متقاعد را شما عاقبت و داد می التماس بوي که بود من اسرارهاي ولی .رفتید

عرصۀ)ب حولشیرمرد بود/ناوردهاي هشتم خوان دهان و دام طعمۀ

5/0

کلمه5 گروه زیردر دهاي دارد؛، وجود امالیی نادرستی مورد بنویسیدهریکدرستشکلو .را
درماندگی« و هاضمه–استیصال پوشیده–سوء و آمیخته–مسطور و پناهگاه–اجین و »مأوا

5/0

کنید6 تعیین زیر موارد از هریک در را حذف .نوع
ع)الف خویش تقصیر ز که به همان بـبنده درگــذر خـه آوردـاه داي

واجب)ب شکري نعمتی هر بر و است موجود نعمت دو نفسی هر .در

5/0

هاي7 واژه دستوري بنویسیدمشخّنقش را شده .ص
رود)الف بیامیدوارچون بیم و غم)بقرارمتابم دوست، اي سوخت اگر تودیروز و من بار و برگ

5/0

8توج زیرهبا هاي بیت ازبه هریک نادرستی یا درستی کنید، تعیین را شده داده .موارد
مشــت ِدرشتتو گردش از افکندروزگاري پس ها قرن

بی ِزین دادخردان بستان خــردمنـدمـردمِدلِسفله
اسمی)الف گروه روزگار«در درشت واژة»مشت است»مشت«، هسته نادرست.، درست

خردمند«ترکیب)ب ترکیب»مردم و وصفی سفلهبی«، است»خردان اضافی نادرستدرست.،

5/0

یک9 زیر، متن تبعیدر یک»معطوف«نقش .بیابید»بدل«و
را« پرندگان استنیزما شهریاري و بلندت.پیشوا قاف، کوه پس در و است سیمرغ درختینامش بر زمین، روي کوه رین

داردبلند، ».آشیان

5/0

دوم صفحه در سؤاالت ادامه

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



تعالی باسمه
امتحان هاکلی:رشته3فارسی:درس نهاییسؤاالت رشته شروعه صفحهصبح8:ساعت 4:تعداد

متوسطهدوازدهمپایه دوم خانوادگیدورة نام و امتحان11/03/1398:امتحانتاریخ:نام دقیقه90:مدت
آموزان آزادبزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سالخردادنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و

http://aee.medu.ir

دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

گروه10 از هریک نوعدر زیر، اسمی وابسته«هاي مشخّص»وابستۀ .کنیدرا
:پایدارتقریباًشرایط)ب:زعفرانسیردوازده)الف

5/0

بیت11 همۀ جزهادر شود.....ۀگزینبه می دیده بالغی .شیوة
ک)الف دگر را یکـی مـژده داد بـهمی بخشود بیـه دادگرـگنـر ه

سخ)ب دیـد شـرم پر کاووس شاه بـرخ گفتنش پسـن دیدا نرم ر
ش)ج دل ارجمند هست فرزند هرچند گـکه یابـد اندیشه از زندـاه
بلنـد)د چـرخ سوگند است ب چنین بیـکه نیـایر گگناهـان زندـد

25/0

نشانۀ12 هاي»ان«مفهوم واژه در بنویسیدرا .زیر
:خندان)ب:بابکان)الف

5/0

زیر13 عبارت فعلدر زمان رامشخّهاي، شده کنیددقیقاًص .تعیین
قطع« دم یک بلدرچین کبک.شودنمیصداي خالجوجه و خط ».اندانداختهها،

5/0

یک14 زیر، عبارت همدر پیوند بیابیدپایهحرف .ساز
در« درآمدندبرخی پا از منزل نخستین ام.همان سپردند جان زار زاري به منزل دومین در همبسیاري که آنان تا

پیش بود، مییارشان ».رفتندتر

25/0

ادبی)نمره5(قلمروادبی)ب هاي آرایه و شعر حفظ
15او بیتمصراع با.............................................«ل بودم که حالت هر میهنبه اي میهن بودم است»تو ؟کدام

ب)الف بیدار اگر خوابم اگر هشیار اگر مستم ماتم)اگر هر به شادي هر به زندان هر به مجلس هر به
5/0

دیگر16 بنویسیدمصراع را زیر هاي بیت از .هریک
آورند)الف محضر در که نیست نیاز .....................................................شاهد

.............................................................ب ستاره) چشمِ،بیداري ارانجویبدر
مبر)ج گمان شو خدا بحر غریق دم ....................................................یک

5/1

در17 رفته کار به دهیدتلمیح توضیح سطر یک در را زیر .بیت
که« آن استبا تهی می و مال از من جام و کـمجیب است فراغتی را جـا جمشید نداشتـه »م

5/0

تام18 جناس کاربرد نظر از را زیر کنید)همسان(بیت .بررسی
هـر« حـریف بنی، یـاري از پکه هـایش پرده دریدـریــد ما هـاي »رده

5/0

زیر19 ابیات مشترك بنویسیدآرایۀ دلیل یک تعلیل؟ حسن یا است معادله .اسلوب
راعشق* خـانه چــراغ اول کشـد می دانا دزد را فرزانه دل هوش برد آید چون
بی* جز هـوش این نیستمحرم نیستهــوش گـوش جـز مشتـري را زبان مـر

5/0
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٣

شبه20 وجه بیان براي شاعر زیر، بیت ادر بهره، ادبی آرایۀ کدام استز ؟برده
بود« آتش چون که باشد آن روعاشق بودگرم سرکش و سوزنده ،«

25/0

زی21 شعر گوي و گفت مینوع چه ادبی اصطالح در را ؟نامندر
کجــایی کـز گفتــش بار مـبگفـنخستیـن دار از ـاییـآشنــکـلـت

کوشند چه در صنعت به جا آن خ ؟بگفت انده جـبگفت و فروشنـرند دـان
جـان نیـستبگفتـا ادب در عشق   فروشـی از نیستبگفت عجب این بازان

25/0

ویژگی22 از یک بیتکدام در حماسه آنشودمیدیدهزیرهايهاي کمانکها؟ از کنیدهايرا انتخاب .مقابل
شـاه)الف پرمایه سوگنــد گاه راهبدان بود این و آییـن بود )قهرمانی–یملّ(چنیـن

تازي)ب سیـاهیکـی برنشستـه ماهاي به برآمـد نعلش خاك عادت(همی )یملّ–خرق

5/0

هریک23 نمادین مشخّمفهوم موارد بنویسیداز را شده .ص
انان)الف بگیر من از میرا اما/خواهیگر بگیر، من از را نه/هوا را ات /خنده سرخ. مگیرگل من از را

آنآن)ب در سردجا میبرزخ چه آیا شب از غیر درد و غم هاي کوچه در تو؟، و من تار چشمان  دید

5/0

مفهوم)نمره8(فکريقلمرو)ج و مطلبنظممعنی درك و نثر و
بنویسید روان نثر به را زیر موارد از هریک مفهوم و .معنی

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

مسل25ّ را کسی نهادن قدم عشق نباشددر خود با که شود 5/0.م

26کب که مییکی ادب و شعر جلوادة بوسیدکشید، را شاعر جبهۀ 5/0.رفته

به27 دنیایی روز زدیک می چشم آن از و داشت چشم 5/0.روم

گرزه28 اژدهاي چو 5/0بگراي

داغ29 چمن یک و بودم من باغ غربت در 5/0دیروز

بود30 گم سنان، و شمشیر زهر آبش چاه این بنِ 5/0در

پید31 که خواهی گفتچو کنی بـببایگويوا را سنگ زدن سبويـد 5/0ر

دومیکلّمفهوم32 ؟بیتمصراع دارد مناسبت گزینه کدام با زیر
نقّ« نمیهیچ برکنداشت نقشی که آنبیند بو از کلک حیرتش از دید افکندهکه »اينان

ع)الف ع)ب.کتبادعقّحدناكبما .کتفَعرِمقّحفناكرَما

25/0
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٤

آن«عبارت33 زیر در و زنید کنار را تلقّکلمات این در که را روحی است، پنهان تعبیر و کنید،ی چه».تماشا بر مفهومی،
دارد ؟تأکید

5/0

بنویسید34 را زیر بیت کلی .مفهوم
بیتخـانه« که خانه آن کُنش ویران اشک ز آبـاد اجـانب دسـت از شـود کاو استاي »الحزن

5/0

بیت35 کز:گفت«در نیستی کالهآگه افتادت در نیست:گفتسر عار کالهی بی باید عقل سر چه»!در بر ،
است شده تأکید ؟موضوعی

5/0

ک36 بیتمفهوم کهدام است موضوع این اوظاهر«:بیانگر درونی احوال بیانگر ؟»ستانسان
نالـمرّــس)الف از نیـن دور من نیستستـۀ نور آن را گوش و چشم لیک

خویش)ب اصل از ماند دور کاو خویشهرکسی وصــل روزگـار بازجــوید

25/0

ردیف37 هاي بیت از عرفانیاوهریک هاي وادي از یک کدام با داردل مطابقت دوم ردیف در شده ؟ذکر
اول دومردیف ردیف

عرفانیبیت وادي
بینــهریکالف خویشــی قدر بر شود حقیق/ا در یابد صــباز خویشــت توحیددر

چب ها بیــروي زین درـون گریب/کنندابان یک از سر برکننــجمله استغنادــان
جنّج اهشت مرده اینجا نیز استت افسرده/ي یخ همچو دوزخ استهفت معرفتاي

75/0

کدام38 با زیر داردثَمبیت تناسب مفهوم نظر از مشهور ؟ل
اوسخنِ« دهن به نیاید باز دگر باشدگفته عاقل که مرد کند اندیشه »ل

ماست)الف بر که ماست بازنمی)باز کمان به رفت، شست از که .گرددتیري

25/0

39توج زیربا رباعی به ازه منظور پاکبازي«، ؟چیست»طریق
نگــرفت پاکبـازي طریق تو چون سـبکس نشان زخم نگرفـا تـرفرازي

دالورا، پیش مزین حیثیت شگفت تو چون بـکسی را بـرگ نگرفتـه !ازي

25/0

40توج بیتبا به فروز«ه آتش مرد صد دو روزبیامد به آمد شب گفتی است»دمیدند درست توضیح کدام ؟،
شد)الف روشن روز مثل شب آتش، بزرگ شعلۀ شد)ب.از تاریک شب مثل روز دود، بسیاري .از

25/0

دارد؟41 تأکید اي نکته چه بر زیر عبارت
وقتی« تا گردد، بیگانه مقهور و مغلوب و درآید دشمن اسارت به قومی همچونوقتی کند، حفظ را خویش زبان که

باشد داشته دست در را خویش زندان کلید که است ».کسی

5/0

باشید نمره.موفّق 20جمع
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١

زبانی)الف دستور)نمره7(قلمرو و امال ، واژه معنی
میبه(1 تعلق نمره درست، هاي )گیردمعادل

طریق)الف گذرگاه)ب25/0؛26ص؛روش، عبور، 25/0؛92ص؛ محل
ردا)ج 25/0؛155ص؛کتاب)د25/0؛61ص؛نوعی

1

25/05/0؛123ص؛ تجرید)ب25/0؛14ص؛مراقبت)الف2
25/05/0؛134ص؛قدغن)ب25/0؛19ص؛بهر)الف3
25/05/0؛110ص؛هول)ب25/0؛ 89ص؛اصرار)الف4
پوشیدهتمس5 و آمیختهع25/0؛47ص؛ور و 25/05/0؛62 ص؛جین

است(معنوي)الف6 فعل است(لفظی)ب25/0؛16ص؛)حذف فعل 25/05/0؛16ص؛)حذف

ص)الف7 ، 25/05/0؛84ص؛مفعول)ب 25/0؛84مسند
؛)ب 25/0؛درست)الف8 365/0ص25/0نادرست

؛:معطوف9 زمین؛:بدل126؛ص25/0شهریاري روي کوه بلندترین یا 1265/0؛ص25/0پرندگان
؛)الف10 ص25/0ممیز ؛)ب65؛ صفت ص25/0قید 745/0؛
11، 25/0 105 ص؛25/0ب
بابک:بابکان)الف12 به ص25/0)نسبت(منسوب فاعلی:خندان)ب  152؛ صفت ص25/0؛)حالیه(نشانه 1525/0؛
اخباري:شودنمی13 ص25/0؛مضارع نقلی:اندانداخته81؛ ص25/0؛ماضی 815/0؛
14؛ام ص25/0ا 25/0 140؛

ادبی)نمره5(قلمروادبی)ب هاي آرایه و شعر حفظ
ماتم)ب15 هر به شادي هر به زندان هر به مجلس هر صبه 1175/0؛
گواه)الف16 گردنت رگ عشق دادگاه ص5/0؛در باران)ب97؛ هاي بوسه در برگ از تر مهربان ص5/0؛اي 57؛

شوي)ج تر موي یک به بحر هفت آب ص5/0؛کز  23؛
5/1

بی17 این ایراندر اساطیري پادشاه زندگی به جمشیدت احوالاشاره، آن در و داشت بینی جهان جام که است شده
دید می را مشابه(؛28ص؛جهان است،توضیحات .)درست

5/0

آواز18 و نغمه ، اول ؛ است رفته کار به معنی دو به پوشش25/0؛پرده و حجاب ، 485/0ص25/0؛دوم
معادله19 بیت25/0اسلوب هر در دوم مصراع زیرا اول،؛ مصراع براي ص25/0.استآنمصداقی درست(48؛ دالیل

است پذیرفتنی نیز ).دیگر
5/0

ص20 ؛ یاتن(126کنایه نظیراسب ایهاممراعات استو درست 25/0)نیز
ص21 ؛ 2025/0مناظره
عادت)ب25/0؛یملّ)الف22 1065/0ص؛25/0؛خرق
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وخنده)الف23 شادي و عشق انقالب)ب  153ص25/0؛...، از قبل حکومت مشابه(دوران اشارة هر 845/0ص؛25/0؛)یا
فکري)ج مفهوم)نمره8(قلمرو و مطلبنظممعنی درك و نثر است(و صائب محترم همکاران .)نظر

بندگ24 آبروي برد)25/0(انخداوند نمی آشکار گناه سبب به 125/0ص؛)25/0(.را
راه25 گذاشتن(عشقپیمودن عاشقی راه در کسی)قدم داردبراي نباشد)25/0(امکان خودش فکر به ص؛)25/0(.که

53 
5/0

داشت26 شاعري و شعر ادعاي که بوسید)25/0(،یکی را شاعر پیشانی و رفت 1365/0ص؛)25/0(.جلو
توجه27 روم به کشورها یا مردم همه می)25/0(داشتندروزگاري حساب آن از ترسیدند(بردندو می قدرتش ؛)از

62ص؛)25/0(
5/0

خطرناكمان28 یا سمی اژدهاي کن)25/0(ند 355/0ص؛)25/0(؛حمله
گذشته29 دوران کشورم،در غم)25/0(در و داشتدرد وجود ب(.زیادي بودیمما همراه زیادي هاي مصیبت ؛)25/0(؛.)ا

 84ص
5/0

آب،30 جاي به که چاهی ته در بود)25/0(رستم شده گم داشت، زهرآلود سرنیزة و 1125/0ص؛)25/0(.شمشیر
کنی31 آَشکار را حقیقت خواهی می بزنیبا)25/0(،اگر ها آن آزمودن به دست (ید بزنی. آزمایش به ؛)25/0(؛)دست

100ص
5/0

حقّ(ای)ب(32 عرفناك ص)معرفتکما 1325/0؛
33حتوج و باطن به ظاهربینیه از پرهیز و چیز هر صقیقت 735/0؛
؛34 مشابه درست توضیح هر یا بیگانگان، به وابستگی عدم ستیزي، 265/0صبیگانه
م35 خرد و استعقل آن رعایت و ظاهر حفظ از 215/0ص.همتر
نیـمرّــس(یا)الف(36 دور من نالۀ از نیستستـن نور آن را گوش و چشم ص)لیک 5025/0؛
عرفانیردیف37 122-123صصوادي

مورد 25/0هر معرفتالف
توحیدب
استغناج

75/0

گردد(یا)ب(38 نمی باز کمان به رفت شست از که ص.)تیري 14125/0؛
حق39 راه در شهادت حقیقی، جعشق از هر، و گذشتگی دیگران مناسب صمعادل 25/0  95؛
شد(یا)ب(40 تاریک شب مثل روز دود، بسیاري 10325/0ص).از
41ملّتوج زبان اهمیت به آنه حفظ براي تالش و صی 1595/0؛

باشیدموفّ .ق
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لزامیابخش
عزیز آموز سواالت،دانش دهید)نمره16(کسببراي32تا1به .پاسخ

زبانی )نمره5/5(قلمرو
مشخ1ّ هاي واژه از هریک بنویسیدمعنی را شده .ص

تن)الف ز جان و جان ز خانۀ«:گفت)بنیستمستورتن در کجا از »نیست؟ارخموالی
هر)ج کندزخمۀپاداش نثار چند اي میوه تو کریم هاي دست را نیابم)د.سنگی آتش کوه تپشکزین

1

مصراعبراي2 شدة مشخّص رامسریر«واژة تو کردگار داد عطا ازیک،»لک معنایی .بیابید،زیربیتبرابر
بنشی« معجر سپید این سر ز اورندـبرکش کبود یکی به »ن

25/0

واژة3 شود؟»یکرنگی«متضاد می دیده گزینه کدام در
هیچکه)1 بگوید تزویر/نبایستی این است پست و شرمانه بی که بس
راستور)2 گویم راست، می/بپرسی راست شک بی گویدقصه
اش)3 نامردانه و شوم صداي میو گوش چاهسار پیچیددر
پیمان)4 را مهر بسته و صلح روز سوگند/خواه کین بهر خورده و جنگ روز خواه

25/0

را4 درست کنیدامالي انتخاب کمانک داخل .از
گشت)الف سخن زین مرا دوزخ تحیر)ب)خار/خوار(که به جمالش حلیۀ )منسوب/منصوب(واصفان

5/0

گزینه5 همۀ جزهادر شود....گزینۀبه می دیده امالیی .نادرستی
د)1 از انگار هم ها میبچه تکبیر و بودند شده ذلّه آن .گفتندست
و)2 شبهتنها گرفتن، تعلیم براي میتنها تعقیب تاریکی میان در را .کردمشما
گودا)3 آدمیعمق جسۀ بتواند که نبود قدر آن بگیردل خود در .را
خاكبه)4 رمغسمت آخرین و رفتند می میریز هایشان فشنگ آخرین در را .ریختندهایشان

25/0

کلمه6 گروه مورددر سه زیر، بنویسیدهاي را هریک درست دارد؛ وجود امالیی .نادرستی
بلند و مباهات–باثق و تحویه–فخر سراییزهرو–بساط نوحه و ديس–خوانی سرماي سفله–ورت خردان بی

75/0

پیوستۀ7 ضمیر دستوري نقش زیر، بیت بنویسید»ش«در .را
گشت شاد آن از خسرو بشنید گشـتشروانــچو آزاد انـدیـشه ز

25/0

مشخّنوشتۀدر8 وابستۀ وابستۀ نوع کنیدزیر، تعیین را شده .ص
خطّ با آن، باالي دوبسیاربر بودسطرروشن، شده نوشته زیبا .مطلبِ

5/0

ها9 گزینه همۀ ساخت جزالگوي گزینۀبه .است»فعل+مسند+مفعول+نهاد«........جملۀ
می)1 پاك را جان و دل حقیقی، خوانندتمحب)2.گرداندعشق عشق را غایت .به
می)3 دیوانه را عاشق آم)4.پندارندبرخی راه فرض معنی این بهر از .دعشق

25/0
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زیر،10 نوشتۀ به کنیدباتوجه تعیین را شده داده موارد نادرستی یا .درستی
فهمیده« اینکه از کردم استاید،عشق بوده من کار تیربار، آن ».انهدام

فعل)الف دو هر اید«زمان است»استبوده«و»فهمیده نقلی ماضی نادرست.، درست
اسمی)ب گروه تیربار«در آن است»تیربار«واژة،»انهدام اسمی گروه نادرست.هستۀ درست

5/0

عطف(»و«حرفنوع11 در)ربط، ازرا کنیدمصراعهریک مشخّص زیر .هاي
می)الف بامروز تو و من بهار بوي باغ از داغ)آید چمن یک و بودم من باغ غربت در دیروز

5/0

مشخّدر12 واژة دستوري نقش زیر، موارد از راهریک شده .بنویسیدص
بیش)الف و کم براي دلم شدندجملگیپرندگان،)بنداشتغمهرگز سیمرغ دیدار .مشتاق

5/0

)نمره4(قلمروادبی
بیت13 از هریک دوم بنویسیدمصراع را زیر .هاي

بعد)الف محبت نغمۀ موین مـاز تو و ................................................................ــاندن
خورشی)ب دیدن به آمده صبـماه زودـد، ..................................................................ح
کردي)ج بودم پرورديتو مهر با و نابودي .................................................................از

5/1

ابیات،14 همۀ مقابل در شده ذکر جزآرایۀ است.......................گزینۀبه .درست
دی)1 غم امـچه پشتیبوار تو چون دارد که را ـت کشتیبان نوح باشد که را آن بحر موج از باك معادله(انـچه )اسلوب
هشی«:گفت)2 زند حد مـباید راــمس،ردمـار نیست«:تـگف»ت هشیار کسی اینجا بیار، )تضاد(»هشیاري
دفت)3 زمــدر فتـــر نامـــانه قلــد از ملّـهمــش مـتر که صــی قلــردم نداشـاحب )کنایه(تــم
از)4 من جام و جیب که آن استبا تهی می و فراغتمال را اســما جمشیــی که جـت نداشتـد )ایهام(م

25/0

بیت15 از یک کدام آرایۀدر زیر تعلیل«هاي بنویسید»حسن را خود دلیل دارد؟ .وجود
روي)الف نبیندت بشر چشم ابرتا به دلبند،بنهفته چهر

بنبرکَ)ب این بن ز برکندـن ظلم بناي ریشه از باید که ا

5/0

زیر،16 بیت مقابلدر کمانک از را درست کنیدآن،آرایۀ .انتخاب
فتاد می کاندر است عشق جوشش فتاد نی کاندر است عشق )همسانجناس/تشبیه(آتش

25/0

بیت17 نمادینزیر،در بنویسید»دریا«و»رود«مفهوم .را
سويامیدوارمرودچون« روم می من قرارم بی و تابم تودریابی و من قرار جاي ،«

5/0

دهیدکاربه»تلمیح«دربارة18 توضیح سطر یک زیر، بیت در .رفته
این« بوم نی قدسم، باغ آنطاووس جلوهجاسخرابه اینت دارم؟گاهم، کار چه »جا

5/0

بنویسیدپدیدآورندةنام19 را زیر آثار از .هریک
:سانتاماریا)ب:العشققهحقیفی)الف

5/0
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فکري )نمره5/6(قلمرو
م از هریک بنویسیدمعنی روان نثر به را زیر .وارد

ننماید20 روي دیده، هر به و نکند مأوا جایی همه به 5/0.عشق
بود21 فروبرده مراقبت جیب به سر صاحبدالن از 5/0.یکی

ساختهمزین22 آبادش عشق انگارة بر را مان همان بر هنوز و واند بودهر که است 5/0.نشان
نـابهک23 شــود گر یکــی دو این شهــریارــز مرا خــــواند که پــس آن از 5/0!؟کار

هول24 ناوردهاي عرصۀ .../شیرمرد دهانِ/ و دام بودطعمۀ هشتم 75/0خوان
جـــاوید25 ســایۀ خـورشیـــد،صــدهــزاران یک ز بینی شــده گـم 75/0تو،تـو

پرسش دهیدبه پاسخ مطلب درك به مربوط .هاي
جرّ«نوشتۀ26 عقرب بیم ببرداز پناه ها سرهنگ حکومت غاشیۀ مار به شده ناچار بیستم، قرن دموکراسی یک،»ارة کدام

می یاد به را زیر هاي المثل ضرب آورد؟از
است)الف بسیار دست باالي افتاد)ب.دست چاه به چاله .از

25/0

زیرمتن27 چههاي بر مشترکی، ؟دارندتأکیدمفهوم
»،زیبایی کاسۀ ها کف دانایی/در تلخیِ ها لب دگر/بر جاي تو دگر/شهر پاي با بر می »ره
 »گل از پر باغ معطّهايآن و ارنگین و خیال و شعر سر در احساس و بیسردمومِلهام و درد بی عقل پژمرداین ».دل

5/0

بنویسید28 را زیر بیت دوم مصراع کلّی .مفهوم
بی:گفت« چنین زان خوردي، بسیار گفتمی شدي بیهوده:خود نیستاي بسیار و کم حرف »گو،

25/0

شاعر29 زیر، شعر بدر نوبهاردلیل هرسالۀ شدن مییدار چه داند؟را
نوشیـن خواب ز شود بیدار خـرم نوبهـار چو سال هر
شیـرین خاطرات دیبـاچۀ عالــم روي به کند باز تا
آور خاطر به مرا دوست اي زیور سبزه به دهد الله از

5/0

مشترك30 بنویسیدمفهوم را زیر هاي .بیت
مپسنــد)الف نهفتـه خـــود آتـــش وان زمـــانه دل اي منفجـــر شـــــو

خُ)ب چو ؟ چرا خموشی ؟دال چرا پوشی پرده تو ، راز پرده از شد برون ؟ چرا نجوشی م

5/0

با31 سرنوشت رفتار زیر، بیت به توجه است؟با چگونه آزادگان
نیست« مجروح او تیغ کز اي آزاده دل کو کرد خسته را آزادگان دون گردون »ضربت

5/0

32توج بیتبا به نداشت«ه محترم را جامعه فکر که هرکس محترم نیست خرد اهل پیشگاه خردمندان،»در نظر در
است؟ محترم کسی چه

5/0
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انتخابی )نمره8(بخش
آموز سواالت)نمره4(کسببراي،عزیزدانش فقط48تا33از دهید8، پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سوال

زبانی )نمره3(قلمرو
33توج بیتبا به شدهه داده هاي پرسش به زیر، دهیدهاي پاسخ ،.

فســردة« قلـب چنــدـزمینتو یک نمـوده ورم درد از ی
پیـوند و نژاد این پی ز بگسل تزویر اساسِ این پی ز »بفکن

هاي)الف ترکیب از یک کدام فسرده«نوع زمین«و»قلب است؟اضافی،»قلب
بیابید)ب دوم بیت در وصفی ترکیب بنویسیدیک .و

5/0

مان«سرودةدر34 بی خوابیدهرخش خوب یادبود هزارش با ،»استند،
اسمی)الف گروه خوب«در یادبود را»هزارش اسمی گروه هستۀ .کنیدتعیین،

اسمی)ب گروه مانند«در بی را»رخش پسین وابستۀ نوع .بنویسید،

5/0

بیت35 بهرِ«در از فرمانبهمه و سرگشته نبريتو فرمان تو که نباشد انصاف شرط ،»ردار
ب)الف است؟ شده حذف فعل بنویسید)کدام را حذف .نوع

5/0

36توج دهیدبا پاسخ ها پرسش به زیر، نوشتۀ به .ه
بی« یاد به ومرا و دون مردم شغاوت و بوقلمون فلک اینثباتی انداختهقاحت بدقواره ».بودمصطفاي

واژة)الف ب»دون«معناي واژه)چیست؟ کدام امالیی«در می»نادرستی شود؟دیده

5/0

37توج زیر،با سرودة به دهیده پاسخ ها پرسش .به
من« عشق بهاران، در /و خواهم! می را ات بودم/خنده انتظارش در که گلی »چون

واژة»ان«مفهوم)الف در پیوستۀ)ب.بنویسید»بهاران«را شخصی ضمیر چیست؟»ش«مرجع انتظارش واژة در

5/0

جمله38 از هریک مرکّدر وابستههاي جملۀ زیر، مشخّ)پیرو(ب کنیدرا .ص
گردیم)الف می جانت وبال جا همین بخورانید، ما به این از بیشتر امروز .اگر

بود)ب دوخته ایشان جناب زیباي قامت به ازل درزي که بود اي .جامه

5/0

ادبی )نمره2(قلمرو
سرودة39 نقّ«در صدایش–المرد گرم/گرمآن گیرا/نایش و ساکت سکوتش گرم/آن آشنایش حدیث چونان دمش، راه–و

می سخن و رفت ،»/گفتمی
ترکیبد)الف گرم«ر کدام»صدایش ادبی، دارد؟آرایۀ وجود

ادبی»دم«و»ناي«هايواژه)ب آرایۀ است؟کدام کرده ایجاد را

5/0

سرودة40 شود«در می رها که ات خنده جوید/اما می مرا آسمان در پروازکنان رات/و زندگی درهاي می/مامی رویم ،»گشایدبه
زندگی«ترکیب)الف تشبیهی،»درهاي یا است استعاري اضافۀ ؟یک

کنایۀ)ب گشودن«مفهوم کسی روي به بنویسید»در .را

5/0

صفحۀپنجم در سؤاالت ادامۀ
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٥

زیر41 آثار بین درپدیدآورندةنام،در اثر آندو مشخّمقابل را دو آن است؛ شده نوشته کنیددرست .ص
مافیه( الطیر(–)مولوي:فیه غزنوي:منطق فرهاد(–)سنایی شیرین الهوتی:قصۀ رحمانی:تیرانا(–)ابوالقاسم –)محمدرضا

خورشید( خانۀ به عربلو:دري )احمد

5/0

ازنام42 هریک بنویسیدپدیدآورندة را زیر .آثار
دوشنبهقص)الف هاي :ارمیا)ب:ه

5/0

فکري )نمره3(قلمرو
بنویسید روان نثر به را زیر موارد از هریک .معنی

نیست43 نور آن را گوش و چشم لیک نیست دور من نالۀ از من 5/0سرّ

جملگی44 نهادندمرغان سو یک ها بهانه شدند؛ 5/0.شیدا

جاودانی(45 خود)عشق شعر صحیفۀ موضوع را قدیم عشق گرداندهمواره 5/0.می

مفهوم46 زیر، موارد از هریک بنویسیدمشخّهايبخشدر را شده .ص
و)الف بودند مألوف بنده با عمر اواخر بودیمدر شده یکی کوزه .کاسه

را)ب دستم کردمپشت نگردمداغ رتبه ترفیع پیرامون دیگر باشم من تا .که

5/0

زیر،47 جدول متندر از یک مقابلها،هر مفاهیم از یک کدام دارد؟خودبا معنایی تناسب ،

الف
گرفت« درخشیدن درونم تار و تیره شبستان در ضعیفی ».ستارة

شدن)1 امیدوار
ناتوانی)2 و ضعف از شدن رها

ب
»ای جور از دلی خونین جاماماگر لب چون بیاور خندان »لب

برابر)1 در روزگاربردباري مشکالت
سختی)2 هنگام در شادي به توصیه

5/0

48توج بیتبا به نشاند«ه گفتن به سیاوش با همی خواند پیش را سودابه ،»جهاندار،
کیست؟»جهاندار«ازمنظور)الف

امروزي)ب نشاند«معادل گفتن به سیاوش چیست؟»با ،

5/0

باشید نمره.موفّق 24جمع
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الزامی بخش
قوت خدا ، گرامی دهید!همکاران اختصاص نمره مشابه، درست موارد به .لطفا

زبانی )نمره5/5(قلمرو
ص)الف1 ، پنهان ص)ب47،25/0پوشیده، فروش، 19،25/0می

ص)ج زدن، ضربه ص)د87،25/0ضربه، حرارت، و گرمی حرارت، و گرما از ناشی 104،25/0اضطراب
1

ص2 3525/0اورند،
یک3 تزویر(گزینۀ واژة ص)با ،11225/0
ص25/0خوار،)الف4 ص25/0،منسوب)ب101، ،135/0

بودند)51 شده ذلّه آن دست از انگار هم ها گفتندبچه می تکبیر ص.و ،92
رمق=رمغ)4جثّه=جسۀ)3شبح=شبه)2

25/0

،:باثق6 تحویه25/0؛12ص0باسق ص:بساط ، سرایی؛80،25/0تهویه نوحه و خوانی ص:روزه ، 97،25/075/0روضه

الیه7 10525/0،صمضاف
ص:بسیار8 ، صفت صممی:سطر؛63،25/0قید 63،25/05/0ز،
ص94 ،5425/0
ص25/0درست،)الف10 صنادرست)ب92، ،925/0
ص25/0عطف،)الف11 ص25/0ربط،)ب84، ،845/0

ص25/0،مفعول)الف12 ،)ب27، ص25/0بدل ،1205/0

)نمره4(قلمروادبی
و)الف13 باد آواز است باقی زمانه در ص5/0باران،تا رفته)ب57، ماه،استخورشید سراغِ شب ص5/0سر ،96

میهن)ج اي میهن ؛ نبودم و بود تو نام ص5/0!فداي ،117
5/1

ص4گزینۀ14 ،2725/0

ارتفاع25/0،الف15 شاعر را، صورتش مردم خواهد می که داند می این براي را دماوند ص25/0.نبینندقلۀ ،34 5/0

صتشبیه16 آتش(47، به عشق 25/0)تشبیه

ها:رود17 یکپارچگی:دریا25/0،انقالبیيجریان و ص25/0،وحدت ،855/0
است18 شده رانده بهشت از ابلیس با همدستی خاطر به اما است، بوده بهشتی اي پرنده طاووس که باور این به 1275/0ص.اشاره

سهروردي)الف19 الدین ص25/0،شهاب ،)ب52، شجاعی ص25/0مهدي ،935/0
دومادامۀ صفحۀ در ها پاسخ
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فکري )نمره5/6(قلمرو
گیرد20 نمی پناه جایی هر در گیرد(عشق نمی جاي هرکسی دل در شود25/0)عشق نمی نمایان هرکسی چشم به ص25/0.و ،525/0
تفک21ّ حال در عارفان از بودیکی حق به توجه و عارفانه 145/0ص.ر
اند22 ساخته آباد عشق ونقشۀ طرح به را استو25/0مزینان نکرده تغییري هیچ قدیم قدیم.(از طرح و شکل همان به هنوز

ص25/0)است 70؛
5/0

نفر23 دو این از یکی اگر سیاوش(که یا شود،)سودابه شناخته آن25/0گناهکار از شماردپس نمی پادشاه را من 1015/0ص،25/0.کسی
نبردهايرستم24 میدان پهلوان چاه25/0هراسناك،25/0، مرگ(در بود)دام شده ص25/0.گرفتار 11275/0و110،
فنا25 مرحلۀ سایههاییپدیدههمۀ)هفتم(در برکه خداوندهایی حق،25/0بودند،چهرة خورشید شدن آشکار بین25/0با از

روند گرددمی می آشکار حق 125ص،25/0.و
75/0

افتاد)ب26 چاه به چاله 6225/0ص.از
زیبایی27 ، عاقالنه نگاه و کندپدیدهعقل می زایل را هستی (هاي جهان. هاي زیبایی به نگاه در خرد 735/0و76ص،)نفی
است28 ناپسند هردو ، آن زیاد یا کم ، 1925/0ص.گناه
ص29 ، جهان مردم شیرین خاطرات یادآوري 955/0براي
اعتراض30 به سکوتیاتوصیه درونیاترك حرف 375/0ص،آشکارساختن
فلک31 و آزادههمۀ،روزگار هاي دهدآسیبموردراانسان قرارمی رنجش 1075/0ص.و
بگذاردمردمرافکابهکهکسی32 احترام 275/0ص.جامعه

انتخابی )نمره8(بخش
زبانی )نمره3(قلمرو

زمین«)الف33 ا)ب34،ص25/0،»قلب نژادساین این یا پیونداس این ص25/0یا ،355/0
،)الف34 ،)ب،25/0یادبود ص25/0صفت ،1135/0
ص)ب25/0)اسناديفعل(هستند،)الف35 ، 125/0معنوي
فرومایه،)الف36 و ص25/0،شقاوت:شغاوت)ب25/0پست ،1395/0
بهار(زمان)الف37 ص25/0گل،)ب25/0،)هنگام ،1515/0
بخورانید،وزامر)الف38 ما به این از ص25/0بیشتر بود)ب؛136، دوخته ایشان جناب زیباي قامت به ازل ص25/0.درزي ،1375/0

ادبی )نمره2(قلمرو
،)الف39 آمیزي ص25/0مجاز،)ب25/0حس ،1095/0
استعاري،)الف40 ،)ب،25/0اضافۀ ساختن امیدوار ، کردن ص25/0یاري ،1505/0
مافیه(41 ص25/0،)مولوي:فیه رحمانی:تیرانا(51، ص25/0،)محمدرضا ،875/0
دوده،)الف42 ص25/0آلفونس امیرخانی،)ب162، ص25/0رضا ،1475/0

سوم صفحۀ در ها پاسخ ادامۀ
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فکري )نمره3(قلمرو
دریافت؛43 توان می من عارفانه هاي ناله از را من ندارد25/0راز را آن درك توان ظاهري گوش و چشم ص25/0.اما ،465/0

پرندگان44 سیمرغ(عاشقهمۀ گذاشتند25/0شدند)دیدار کنار را جویی بهانه ص25/0.و ،1225/0
را،اع45 قدیم و اول عشق هاي زیبایی همیشه واقعی دهد25/0شق می قرار خود شعر دیوان یا کتاب ص25/0.موضوع ،1555/0
بودیم،)الف46 شده ؛25/0صمیمی ص ،)ب137، کاري از شدن ص25/0پشیمان ،1405/0
شدن()1()الف47 ص25/0،)امیدوار به()2()ب136 ، سختیتوصیه هنگام در ص25/0،)شادي ،1535/0
سیاوش(کیکاووس)الف48 کرد)ب،25/0،)پدر رو ص25/0،روبه ،1005/0

باشید 24نمرهجمع.موفّق
س
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١

زبانی)الف )نمره7(قلمرو
واژه1 مشخّمعنی بنویسیدهاي را شده .ص

رود)الف می فرو که نفسی استممدهر اندنفیردر)ب.حیات نالیده زن و مرد .م
موضوع)ج را قدیم عشق میۀصحیفهمواره خود با)د.گرداندشعر راشیرمردي ره این شگرفید

1

متضاد»حزین«واژةبراي2 یک و مترادف 5/0.بنویسیدیک

3توج معنیبا به کنیدواژة،ه انتخاب را .درست
زدند)الف قرعه پیشوا و راهبر انتخاب هد.......،براي نام به قرعه افتادرا )قضا–غذا(.هد

می)ب نیزآنگفتمداشتم ..........شب میرس/ بیدادها دي )صورت–سورت(کردماي

5/0

بنویسیدهریکدرست.استنادرست،واژهچهاراماليزیرهايعبارتدر4 .را
خار)الف گشت سخن زین مرا دوزخ که شهریار کاي گفت چنین سیاوش

لباس)ب از دست یک نودیروز مایهاي انظمام به را خود اندادوز بیرون خانه از امحتوي .خته
گل)ج از پر باغ الهام،آن و خیال و شعر رنگین بیهاي عقل این سرد صموم بیدر و پژمرددرد .دل
عق)د بیم جرّاز سرهنگارةرب حکومت قاشیۀ مار به بیستم، قرن بردنددموکراسی پناه .ها

1

کدام»ان«نشانۀکاربرد5 گزینهباگزینهدر است؟هاسایر متفاوت
بهاران)دخاوران)جسحرگاهان)بادانبامد)الف

25/0

بیت6 به توجه دهیدهاپرسشبه،زیربا .پاسخ
سراي،«:گفت را والی است شویمآننزدیک خانۀ«:گفت»جا در کجا از نیست؟خوالی »مار
توج)بچیست؟»را«کارکرد)الف معنابا به است،ه اسنادي فعل ؟کدام

5/0

زیر،7 نوشتۀ ووابستهپیوندیکدر همساز پیوند .کنیدصمشخّسازپایهیک
سرحدمی« را آن خداوند که روم بدانجا خلقتخواهم ذيوتاسدادهقراردنیاي آن در نمیدیگر نفس ».کشدحیاتی

5/0

زیر،8 بیت پیداترکدر را اضافی هاي بنویسیدیب و .کنید
خردمند« ِ مردم دلِ داد بستان سفله خردان بی »زین

5/0

ازهردر9 هايیک واژهزیرنمونه کدام است، شده بنویسیدحذف را حذف نوع .؟
ح)الف نوشتنچه براي اي تازه چیز چه یا است مانده گفتن براي اي تازه ؟رف

سوگند)ب جانت به جانت، سوزد داري نهفته دل آتش گر

1

مشخّدستوريشنق10 هاي بنویسیدواژه را شده .ص
حقیقی)الف رادل،عشق جان گرداندپاكو .می

ا)ب گفت هردوانیمنسرانجام مرااز رواندل،نگردد روشن نه
نبینـد)ج بشـر چشـم ابرتتا به بنهفتـه دل،روي بنـدچهـر

75/0
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٢

به11 توجه زیر،هاگروهبا اسمی کنیدي کامل را .جدول
ادبیاتهبرجست)لفا حوزة شاگرد ترین

کویر)ب آن قلب

صفتالیهمضافمضافالیهالیهمضاف
5/0

ادبی)ب )نمره5(قلمرو
ازمف12 هریک مشخّکنایههوم شدههاي بنویسیدص .را

کهمی)الف بدهی نشان امروز مخواهم حلّچند .اجیرده
بی)ب است،هرکه شدروزي دیر روزش

5/0

واژههوممف13 مشخّصنمادین بنویسیدهاي را .شده
آنآن)الف در سردجا و،برزخ غم هاي کوچه میدر چه آیا ازشب غیر تودیددرد و من تار ؟چشمان

اینــبشن)ب شـچنیو مــون جـــدکنیــکایت هــدایــاز حـــی مــا دــکنیــکایت

5/0

14توج ابیاتبا به د«ه از وارهی ستتا نحسِوــورانم مردم ،ماننددیوین
پیمان بسته سپهر شیر اختبا پیوندـبا کرده سعد ،»ر

استعارهشیر)الف چیست؟سپهر کلّمفه)باز دوبیتوم خلقی راکدام، میآرایه یاد ؟آوردبه

5/0

بنویسید15 را زیر ابیات مشترك .آرایۀ
می* ایشانه در را آشنایان آشفتگــی در زلف کار به بپرسآید پریشانی ام
هـمح* این بیـرم جز نیستـهوش نیستمروش گوش جز مشتري را زبان

25/0

مشخ16ّ را به همشب و مشبه زیر، سرودة در رفته کار به تشبیه کنیددر .ص
ر« سوار و خداوند مانندآن بی هرگز/خش که مروارید–آن گنج کلید لبخند–چون لبش از شد نمی »گم

5/0

زیر17 بیت بندر را آن مفهوم دارد؟ مجازي کاربرد واژه کدام .ویسید،
شدند« بریان دشت همه چهرسراسر شدندشخندانْبرآن »گریان

5/0

18توج مشخّبا هاي ترکیب از یک کدام در زیر، نوشتۀ به دارد؟ه وجود استعاره آرایۀ شده، ص
شب« باآن ماه پرشکوهنیز وتأللؤ رسید راه از الماسگلش ».شکفتندهاي

25/0

19توج با را زیر بخشابیات به کنید»شعرخوانی«هايه کامل .کتاب
ساحلــنگاهآیینــۀ)الف و صبح پیوند .........................................................................  ت

نظ)ب منظــر شـودت اگر خــدا ......................................................................... ـروجــه
نیــش)ج آورندــاهد محضر در که نیست .........................................................................از
یاد)د پودمتنیده و تار در میهن،تو اي ..........................................................................!میهن

2

فکري)ج )نمره8(قلمرو
بیت20 غرق«در نشود کاو اي بِهجامه وطن بهر خون کهدبه جامه آن استننگر کفن از کم و چه،»تن به شاعر

تاکید دارد؟مضمونی
5/0
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٣

مشترك21 بنویسیدمفهوم را زیر بیت .دو
بواسح* فیروزة خاتم بوداقیــراستی مستعجل دولت ولی درخشید خوش
کیکاووس* که نهادندکیانی نام باش کجکی کیــود؟ بود؟ نها نام ؟ادندـاش

5/0

22توج بهبا خندة«سرودةه زیرا آختهبخند؛ است شمشیري من دستان براي از،»تو آخته«منظور 5/0چیست؟»شمشیر

زیر23 ابیات از سرودةیاد،هریک در وادي هفت از یک کدام است؟عطّآور بنویسید(ار را وادي .)نام
کس)الف آن فناوصلت شد خود کز زخودیافت شد فانی که است،هر اي مردانه
ه)ب بیـروي زین چون درا جملـکننـابان ســـد برکنندــه گریبان یک از ر

5/0

24توج بیتبا به بشـنو   «ه سرسـپید مـادر پنـد  /اي فرزنـد  سـیاه ایـن شـاعر  »بخـت منظـور و»سرسـپید مادر«از،
چیست؟»بختسیاهفرزند«

5/0

25توج عبابا به زیره دهیدهاپرسشبه،رت .پاسخ
»رسدمحب غایت به چون خوانندت عشق را آن خاص.، محبعشق از محبتر و است خاصت استترت معرفت .از

محب و معرفت از تا رسیدن نتوان عشق عالم دوپایبه نسازدۀت ».نردبان
دست)الف شرط مییابیسهروردي چه را عشق عالم ببه محب)داند؟ دارد؟نهایت نام چه ت

5/0

26توج ببا به دهیدهاپرسشبه،زیریته .پاسخ
تازي« سیاهیکی برنشسته ماهاي به برآمد نعلش خاك »همی

تازيِ)الف از چیست؟منظور مصراع)بسیاه بنویسیدمفهوم را .دوم

5/0

ویژگی27 چه زیر بند در جشکسپیر عشق براي را برمیهایی شمارد؟اودانی
بیند« می جوان را معشوق همواره جاودانی عشق که است گونه توج/این نه پیريهیو جراحات و غبار و گرد »/داردبه

5/0

را زیر موارد از هریک مفهوم و بنویسیدمعنی روان نثر .به
بگیر28 من از را مینان بگیر/خواهیاگر من از را اماهوا نه/، را ات 5/0خنده

دفت29 قلمـــدر از نامش فتد زمانه صاحبر مردم که ملّتی نداشتهر 75/0قلم

بلندـــچنی30 چرخ سوگند است بین بر نیـگنکــه 5/0دــگزنایدــاهان

رسید31 نتواند بدو آرد، رو بدو که آن و نتواندکرد تحمل را او دوري شناسد، را او که 5/0.آن

برود32 دست از دامنش که کند مستش چنان غاز بوي نکند که است مصطفی پیش حواسم دانگ 5/0.شش

گناهناموسِپردة33 به ندردبندگان وظیفۀفاحش خطايِروزو به نبردي 25/1.منکَر

باشید« نمرات»موفق 20جمع
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دهید اختصاص نمره مشابه درست هاي پاسخ به لطفا قوت، خدا گرامی، .همکاران
زبانی)الف )نمره7(قلمرو

رساننده)الف1 یاري ب12ص،مددکننده، بلند،)؛ صداي به زاري و ج46صفریاد ص)؛ د155کتاب، قوي،)؛
مورد120نیرومند،ص هر 25/0؛

1

انگیز،:مترادف2 متضاد25/0غم ص25/0شاد،:، ،905/0
ص25/0قضا،)الف3 ص25/0سورت،)ب122، ،1095/0
ص25/0خوار،)الف4 ب101، ص25/0انضمام،)؛ ج140، ص25/0وم،سم)؛ د73، غاشیه،)؛

62ص25/0
1

ص)ج5 15225/0خاوران،
اضافه،را)الف6 کسرة یا اضافه فک ب25/0ي ص25/0است،)؛ ،195/0
ساز7 ساز25/0که،:وابسته پایه هم ،:؛ ص25/0و ،1545/0
دل8 مردم،25/0،داد ِ ص25/0،دل ،355/0
است،)الف9 لفظی،25/0مانده ؛،25/0، خورم)ب155ص سوگند(می از معنوي،25/0،)بعد ص25/0، به(35، اگر

تو، نهاد، اول،حذف مصراع گیرددر می تعلق نمره شود، اشاره هم لفظی قرینۀ .)به
1

ص25/0،مفعول:دل)الف10 ب54، ص25/0مسند،:ایمن)؛ ج105، الیه،:ت)؛ ص25/0مضاف ،3475/0
الیه11 مضاف ص25/0آن،:صفت الیه75، مضاف الیه مضاف ،:؛ 665/0ص،25/0ادبیات

ادبی)ب )نمره5(قلمرو
توانایی،)الف12 و قدرت ص25/0میزان شد)ب؛142، تباه ص25/0.عمرش ،475/0
شاهنشاهی)الف13 حکومت انقالب(دوران از ص25/0،)قبل ب84، موالنا،)؛ خود یا عارف کامل، ص،25/0انسان

46
5/0

تعلیل،)ب25/0،)آفتاب(خورشید)الف14 345/0ص25/0حسن
معادله15 صاسلوب ،4925/0
به25/0لبخند،:مشبه16 مشبه کلید،:؛ یا مروارید گنج ص25/0کلید ،1125/0
ص5/0مردم،:دشت17 ،1035/0
الماس18 ستارگان(گلهاي از مجاز یا ص)استعاره ،7325/0
صبلبخند)الف19 گاهت، باران،گاه ستاره ص5/0ح پس)ب57، شوي،نماندشکیزین نظر صاحب ؛23ص،5/0که

گر)ج رگ عشق دادگاه گواه،در ص5/0دنت میهن)د97، اي میهن وجودم؛ عشقت از لبریز ص5/0،!بود ،117
2

فکري)ج )نمره8(قلمرو
راه20 در جانفشانی یا دوستی ،میهن پرستی وطن ص5/0وطن، ،265/0
21، قدرت ص5/0ناپایداري ،68 5/0
حمله،22 یا دفاع براي آماده و برکشیده ص5/0شمشیر ،150 5/0
هفتم(فنا)الف23 ب124،ص25/0،)وادي پنجم(توحید)؛ ص25/0،)وادي ،1235/0
سرسپید24 سیاه25/0دماوند،:مادر فرزند ص25/0شاعر:بخت، ،35 5/0

دو صفحه در راهنما ادامه

هاردیف نمرهپاسخ
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محبت،)الف25 و معرفت از نردبان دو ب25/0ساختن ؛ ص25/0عشق،)، ،525/0
سیاوش،)الف26 ب25/0اسب ،به)؛ زیاد خاك و گرد و تاختن ص25/0سرعت ،1035/0
بیند27 می جوان همواره را نیست،25/0معشوق مهم جاودانی عشق براي ص25/0پیري ،1565/0
هوا28 و غذا کشیدن(اگر نفس و نیست)خوردن مهم بگیري من از نگیر25/0را من از را ات خنده و شادي ص25/0.؛ ،

150 
5/0

روزگار،29 گذر باشد25/0در نداشته شاعر و نویسنده که شود25/0ملتی می فراموش ص25/0.، ،27 75/0
است)سرنوشت(آسمان30 خورده رسد25/0سوگند نمی آسیبی گناهان بی به 1005/0ص25/0.که
سیمرغ31 که کند)خداوند(کسی راتحمل او از دوري تواند نمی بشناسد، که25/0را کسی بهو تواند نمی بیاورد، رو او به

یابد دست ص25/0.او ،121
5/0

است32 مصطفی به حواسم ندهد25/0همۀ دست از را اختیارش و نشود خود بی خود از غاز بوي با ص25/0.که ،137 5/0
برد33 نمی آشکار گناه خاطر به را بندگان آبروي کسی5/0خداوند مقدر روزي خاطر)25/0(و به زشترا )25/0(خطاي

کند نمی ص25/0قطع ،12
1/25

باشید .موفق
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١

زبانی )نمره7(قلمرو
مشخ1ّ هاي واژه از هریک بنویسیدمعنی را شده .ص

معترفکعبۀعاکفان)الف عبادت تقصیر به بهمحب)بجاللش چون خوانند،رسدغایتت عشق را .آن
صدایی)ج دردآلودمرتعشبا و مانند رجز لحنی د/، مبارکی)خواند روز کرد؟ارحامصلۀچنین خواهی کی نکنی

1

هايواژبراي2 بیابید»تماشا«و»کتاب«ه معنایی معادل زیر هاي واژه میان .از
سروش ، صحیفه ، پگاه ، نظاره ، رواق ، فروغ

5/0

را3 درست انتخابامالي کمانک داخل .کنیداز
در)الف داغ،باغ)غربت–قربت(دیروز چمن یک و بودم زتن)بمن جان و زجان نیست)مسطور–مستور(تن

5/0

کلمه4 گروه زیر،در بنویسیدچهارهاي را هریک درست دارد؛ وجود امالیی نادرستی .مورد
سایهشبه_معجرسپید مدیترانه–و توان_تیلسان و دي_رمق سرماي حیا_صورت و ار_آزرم و_ندقشیر مزید
افزونی

1

دستوري5 واژهنقش از یک بنویسیدهايهر را شده .مشخّص
ظنّ« از کسی شدهر نجستمنیارخود من درون »مناسراراز

5/0

ساخت6 جملهالگوي ؟است»فعل+مسند+مفعول+نهاد«کدام
نیست)1 بیش روي چند تو محبوب جاودانی)2 .زیبایی بیند،عشق می جوان را معشوق .همواره

سفر)3 این میستارگ،در خود جاودان درخشندگی با را معنی)4.بینمان این بهر از آمفرضِ،عشق .دراه

25/0

گروه7 از هریک زیردر اسمی نوعهاي نماییدوابستۀ، تعیین را .وابسته
کوه)براهفرسخهفت)الف شمالیهايدامنۀ

5/0

معنایی8 اسنادي،»نیست«فعلکاربرد ، مصراع کدام ،در مصراع کدام در ست؟ااسناديغیرو
ظاهر« نیستزاهد آگاه ما حال از نیستپرست اکراه هیچ جاي گوید چه هر ما حق »در

5/0

9توج زیربا بیت به دهید،ه پاسخ ها پرسش .به
ا« آمد سوارچنان قباي و کنارسپ اندر داشت سمن گفتی »که

واب)الف ربط حرف سازیک سوار«ترکیب)ب.بیابیدسته اضافی؟»قباي یا است وصفی
است؟کدام)ج رفته کار به بیت این در تبعی نقش

75/0

دهید10 پاسخ ها پرسش به زیر، سرودة به توجه .با
در« منو عشق /بهاران، می! را ات بودم/خواهمخنده انتظارش در که گلی »چون

واژة»ان«مفهوم)الف در فعل)ب.بنویسید»هارانب«را آینده»خواهممی«زمان یا است اخباري ؟مضارع

5/0

گروهدر11 از زیرهریک اسمی وابستههاي نوع پسین، و پیشین شدهمشخّهاي بنویسیدص .را
هاآخرین)برخشندهرخش)الف اندیشه

5/0

جملۀجملهدر12 زیر، مرکّب جملۀ)پایه(هستهي کنید)پیرو(وابستهو مشخّص .را
می« بهتر استخودت قرار چه از مالیه عیدي شب این در که ».دانی

5/0

دوم صفحۀ در سواالت ادامۀ
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٢

)نمره5(قلمروادبی)ب
بیت13 از هریک دوم رامصراع زیر .بنویسیدهاي

ساحـلآییــنۀ)الف و صبـح پیونـد ..................................................................نگاهـت
آم)ب خـماه دیدن به صبـورشیـده زودـد، ...................................................................ح
میهن)ج اي میهن ، پودم و تار در تو یاد ..................................................................تنیده

5/1

هر14 با متناسب اآرایۀ از رایک زیر کنیدبیات انتخاب آن مقابل کمانک .از
می)الف آشفتگیشانه در زلف کار به بپرسآید پریشانی ایام در را معادله(آشنایان )جناس–اسلوب

گفت)ب کنی پیدا که خواهی سب گويوچو بر را سنگ زدن )کنایه–تشخیص(ـــويبباید

5/0

زیحس15 عبارت در رفته کار به راآمیزي دهیدر .توضیح
گر« کالس پمثل و میم حرف نرشور کالمتان از شوخی و طنز کالس مثل و ».افتادمیزدید

5/0

مشخّآرایۀ16 زیر بیت در را بنویسیداستعاره را آن مفهوم و کنید .ص
زبرکَ« کهن بنا این ریشهبایدبن برکند از ظلم »بناي

5/0

ترکیب17 از یک مشخّکدام استهاي مجاز ، شده بنویسیدص را آن مفهوم .؟
اسیرنالۀ« استمرغ وطن بهر همه گرفتارمسلکاین استمرغ من همچو »قفس

5/0

18مشبمشب و سرودةهه در را کنیدبه معلوم .زیر
خاموش« مروارید/همگنان گرد بر صدف کردار به گردش، بر »گرد

5/0

بنویسید19 را زیر آثار از هریک پدیدآورندة .نام
الطّ)الف غازد)ب:یرمنطق کباب حق)ج:استان فرهادقص)د:العشقۀیقـفی شیرین :ه

1

فکري)ج )نمره8(قلمرو
از هریک عباراتمعنی و بنویسیدابیات روان نثر به را .زیر

روزگاري20 درشت مشت افکندتو پس ها قرن گردش 5/0از

برآید21 که زبان و دست آیداز در به شکرش عهده 75/0کز

زیرا22 ؛ آخته/توخندةبخند است شمشیري من دستان 5/0براي
است23 شهریاري و پیشوا نیز را پرندگان نیست.ما همتایی را او ، بینش و خرد 75/0.در
زد24 می چشم آن از و داشت چشم روم به دنیایی روز 5/0.یک
شهریار25 کاي گفت چنین خوارسیاوش گشت سخن زین مرا دوزخ 5/0که
است26 چیده را جمع نوك ، زبانی خوش در مصطفی دیگر 5/0.حاال

سو صفحۀ در سواالت مادامۀ
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٣

پرسش دهیدبه پاسخ مطلب درك به مربوط .هاي
از27 مورد دو زیر، نوشتۀ به توجه خدابا .بنویسیدراوندصفات

ندپردة فاحش گناه به بندگان وظیناموش و نبردفهرد منکر خطاي به .روزي
5/0

ابیاتهر28 از چهزیریک بر ؟ددارتأکیدمفهومی،
غرق)الف نشود کاو اي وطنهجامه بهر خون استبه کفن از کم و تن ننگ که جامه آن بِدر

اش)ب کی که کیـانی نـهادنـدکاووس بودنـام کجا و بود؟ اشکی کی و نهادند؟؟ نام

5/0

بنویسید29 را زیر بیت دو مشترك .مفهوم
منــش« زمــجــفــو دل اي آتهــانــر خــوان نهــش مپــود »دـسنــفته
چرا« نجوشی خم چو چرا؟ خموشی پرده؟دال تو راز، پرده از شد چرا؟برون »پوشی

5/0

بیت30 سپیدمادر«ازشاعرمقصود،زیردر فرزند«و»سر بخت چیست؟»سیاه
سر« مادر فرزندبشنو،سپیداي بخت سیاه پند »این

5/0

بیت31 به توجه یزدان«با پاك بخشایش بودچو یکسان آب و آتش دم عاملی،»بود چه تأشاعر سبب یکسانثیررا
داند؟ می آتش و آب

5/0

هر32 زیر، جدول متندر از دارد؟یک معنایی تناسب خود، مقابل مفاهیم از یک کدام با ها،
گرفت«الف درخشیدن درونم تار و تیره شبستان در ضعیفی شدن)1».ستارة امیدوار

ناتوانی)2 و ضعف از شدن رها
ب

ایام« جور از دلی خونین جاماگر لب چون بیاور خندان »لب
کمال)1 راه در بردباري و کشیدن سختی
سختی)2 هنگام در شادي به توصیه

5/0

33توج سرودةبا به ازه شاعر منظور خالی«زیر، و خوب محض چیست؟»شعر
این« است قصقصه ،قص آري استۀه، نیستبی/درد خالی و خوب محض شعر و »عیار

5/0

زیر34 کدام،سرودة عشقویژگیبیانگر است؟هاي
نوشتن« براي اي تازه چیز چه یا است مانده گفتن براي اي تازه حرف ارزشمندکه/چه سجایاي یا مرا عشق بتواند

کند بازگو را »؟تو

5/0

نمره جمع باشید 20موفق
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١

قوت خدا گرامی، دهید!همکاران اختصاص نمره مشابه، درست موارد به .لطفا
زبانی )نمره7(قلمرو

عاکف)الف1 مدجمع در که کسانی ،معی پردازندت عبادت به و بمانند مسجد در صن ،13،25/0
صنهایت)ب لرزنده)ج52،25/0، ، ارتعاش صداراي ،110،25/0
ص)د ، خویشان از پرسی احوال و رفتن خویشاوندان دیدار 133،25/0به

1

صصحیفه:کتاب2 ص:تماشا؛155،25/0، ، 73،25/05/0نظاره
صغربت)الف3 صمستور)ب؛84،25/0، ،47،25/05/0
سایهشبح4 صو صطیلسان–90،25/0، سرما–61،25/0، صسورت 35،25/01صارغند–109،25/0،
615/0ص25/0،مفعول:اسرار25/0،مسند:یار5
54،25/025/0ص2گزینۀ6
،)الف7 الیه)ب25/0صممیز مضاف 655/0ص25/0،صفت
اول8 دوم25/0اسنادي:مصراع ندارد:مصراع وجود معنی در اسنادي ص25/0.غیر ،205/0
10475/0ص25/0معطوف)ج25/0اضافی)ب25/0که)الف9
بهار)الف10 اخباري)ب25/0زمان 1515/0ص25/0مضارع
بیانی:رخشنده)الف11 شمارشی:آخرین)ب25/0،صفت 1135/0ص25/0،صفت
دانیخودت:هستهجملۀ12 می است:وابستهجملۀ25/0بهتر قرار چه از مالیه عیدي شب این 1325/0ص25/0.در

)نمره5(قلمروادبی
باران)الف13 ستاره صبح گاهت گاه ماه)ب5/0، 57صلبخند سراغ شب سر است رفته صخورشید ،96،5/0

میهن)ج اي ؛میهن وجودم عشقت از لبریز 117،5/0ص!بود
5/1

ص)الف14 ، معادله صکنایه)ب؛49،25/0اسلوب ،100،25/05/0
جمله15 در را المسه و شنوایی حس دو زدید«نویسنده می حرف است»گرم 89،25/05/0ص.آمیخته
است25/0:بنا16 ظلم از استعاره ، اول مصراع ص25/0.در ،355/0
است17 مجاز اول مصراع در اسیر شاعر25/0مرغ از 285/0ص25/0مجاز
1165/0ص25/0بهمشبه:صدف25/0مشبه:همگنان18
ص)الف19 ، جمالزادهمحمد)ب/125،25عطار 140،25/0صعلی

سهروردي)ج الدین صشهاب عربلو)د52،25/0، 43،25/0صاحمد
1

فکري )نمره8(قلمرو
اي20 مانده باقی میراثی عنوان به ها قرن از پس هنوز که هستی روزگار بزرگ مشت تو دماوند 345/0ص.اي

صفحۀراهنماادامۀ دومدر



تعالی باسمه
درس تصحیح ها:رشته3فارسی:راهنماي رشته شروعکلیۀ صفحهصبح10:ساعت 2:تعداد

متوسطهدوازدهمپایه دوم امتحاندورة امتحان17/10/1399:تاریخ دقیقه90:مدت
آموزان وروزانهدانش بزرگسال سالدينوبتدرسراسرکشورآزادداوطلبان، سنجش1399ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و

http://aee.medu.ir
تصحیحردیف نمرهراهنماي

٢

توان21 نمی کس ازهیچ سخنانش و رفتار با شکرد برآیدعهدة خداوند 1275/0ص.گزاري

ش22 مانند ، تو شادمانی و خنده زیرا استبخند من دستان در کشیده بر منشا(.مشیري مبارزات براي سالحی تو دي
150ص)است

5/0

و23 رهبر هم پرندگان بینشما و خرد در که داریم نداردپادشاهی همانندي 12075/0ص.،
همۀ24 توجروزگاري ایتالیا به دنیا داشتندمردم بیم آن از و داشتند 5/0 62ص.ه
پادشاه25 اي گفت براتحم!سیاوش در دوزخ استل تر آسان من براي تهمت این 1015/0ص.بر
در26 مصطفی مسلّاکنون جمع بر ، صحبتی استخوش شده 1375/0ص.ط
بودن27 رز25/0(ستارالعیوب یا رسانی خداروزي بودن ص25/0ونداق ،125/0
وطن)الف28 راه در فشانی جان یا پرستی قدرت)ب29ص25/0وطن صناپایداري ،62،25/05/0
و29 اعتراض به صدعوت سکوت و خاموشی 5/0  37ترك
سپید30 سر فرزند25/0دماوند:مادر بخت شاعر:سیاه 25/05/0خود
ص31 الهی بخشایش و 1045/0لطف
ص1،25/0)الف32 ص2،25/0)ب136، ،153 5/0
کند33 می توجه ظاهري زیبایی به فقط که استمحتوابهو25/0شعري توجه نیست(بی 5/0  110ص25/0)متعهد
عشق34 ناپذیري معشوق25/0توصیف هاي ویژگی 25/05/0و

باشید موفق
نمره جمع

20



تعالی باسمه
متوسطهدوازدهمپایۀ دوم خانوادگیدورة نام و صفحه:نام شروع3:تعداد صبح8:ساعت

امتحان هاکلی:رشته3فارسی:درس نهاییسؤاالت رشته امتحانه امتحان7/6/1398:تاریخ دقیقه90:مدت
آموزان آزادبزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سالشهریورنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش و
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

١

زبانی)الف دستور)نمره7(قلمرو و امال ، واژه معنی
بنویسید1 را شده مشّخص لغات .معنی

اژدهاي)الف چو گرزهبگراي
مردان)ب از یکی اتاق آخر بودمعمردر گشوده زانو روي بر را کتاب .دهکده
دست)ج از شود کاو اي آباداجانبخانه
حال)د بریزم؟«:پرسیدماستیصالبا سرم به خاکی چه »پس

درچشمۀ)هـ که سردي آیدتموزآب می بیرون بزرگ یخچالی دل از کویر .سوزان
خندةبخند)و زیرا من/تو؛ دستان است/،براي آختهشمشیري

25/0
25/0
25/0
25/0
25/0
25/0

درست2 شکل و بیابید را آن دارد؛ وجود امالیی نادرستی یک زیر، موارد از هریک بنویسیدآندر .را
معنی)الف این بحر از عشق آمدپس راه فرض ،.

ازگل)ب پر باغ آن شعو معطّر و رنگین بیهاي عقل این سرد درصموم خیال و بیر و پژمرددرد .دل
شدهعصارة)ج فایغ شهد او قدرت به .تاکی

75/0

زیررد3 موارد از واژ،هریک درست کنیدامالي انتخاب کمانک داخل از را .ه
می)الف که ترین(آمدصدایی ترین/هزین عاشقانه)حزین میو که بود صدایی .آمدترین

شهریار)ب اي که گفت چنین گشتسیاوش سخن زین مرا دوزخ )خوار/خار(که
را:ج هفتم /خوان ... آیین)حریوة–هریوة(آن/ پاك و کردخوب /روایت

75/0

وابسته«نوع4 گروهرا»وابستۀ زیردر اسمی .کنیدتعیینهاي
راهفرسخهفت)بجهانایناسیر)الف

5/0

شعر5 به توجه را،«با هوا را، را/نان بهار را، بگیر/،روشنی من هرگزام/از را ات خنده ،»ا
ب)الف است؟ شده حذف واژه ربط)کدام کنید»سازهمپایه«حرف مشخّص .را

5/0

هاي»ان«مفهوم6 مثال در کنیدزیررا .مشّخص
کوهان)بدیلمان)الف

5/0

سرودة7 میو«در جایی در را عشق احساس کنخستین آمدهجوید دنیا به آنجا در خود ،»استه
فعل)الف زمان است«نوع بنویسید»آمده عشق«ترکیب)ب.را اضافی»احساس یا است ؟وصفی

5/0

شیوة8 به زیر استبیت شده سروده برگردانید؛بالغی عادي جمله یک به را .آن
گردون« جور ز زمین گشت آوندچون و خموش و سیه و »سرد

5/0

فعل9 عبارت»ساخت«مفهوم در بنویسیدهايرا .زیر
نامدار)الف ساخت،آن عظیم زندگی)ب.لشکري نامالیمات با .ساختاو

5/0

صفحۀ در سؤاالت دومادامۀ

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



تعالی باسمه
متوسطهدوازدهمپایۀ دوم خانوادگیدورة نام و صفحه:نام شروع3:تعداد صبح8:ساعت

امتحان هاکلی:رشته3فارسی:درس نهاییسؤاالت رشته امتحانه امتحان7/6/1398:تاریخ دقیقه90:مدت
آموزان آزادبزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سالشهریورنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٢

زیر10 نوشتۀ تبعی«یک،در ذکر»نقش کنید»نوع«با مشّخص .آن
قدیمی« است شهري ایتالیا، پایتخت می.رم، بازگو حال زبان به آن دودخوردة باروهاي و قطور کهدیوارهاي »...کند

5/0

واژه11 دستوري بنویسیدنقش را شده مشّخص .هاي
راحقیقیعشق« جان و دل ».گرداندمیپاك،

5/0

ادبی)نمره5(قلمروادبی)ب هاي شعرآرایه حفظ و

گروههر12 ابیات از دارد»ب«گروهآرایۀکدامبا»الف«یک گروه(؟ارتباط اضافه»ب«در مورد ).استیک

بالف
چـشــم)الف دلــبنــد/رويبــــشرنبینـــدتتا چـهــر ابــر بـه تلمیحبـنهفـــته

معادله اسلوب
تعلیل حسن

تضمین

کـ)ب سر بـر را سخن صـاحب آوردوشخامـۀغنچـ/ارآوردمستمـع گفتـار بـه را بلبـل ،
و)ج جیب آنکه استبا تهی می و مال از من نداشت/جام جم جمشید کـه است فراغتی را مـا

75/0

عبارت13 به توجه الطیر،با منطق و است؟»بلبل«زیر کسانی چه نماد
گفتهد« پاسخ بلبل به پاکان«:هد و راستان کار برگُل تو اممهرورزي زیاست بیشا روزي چند تو محبوب بایی

».نیست

5/0

کنایی14 مفهوم زیر، عبارت مکیدن«در ؟چیست»سماق
رتبه:گفت« همان نقتنها را مابقی و بگیر وعده را باال بمکندداًهاي سماق بگذار و بکش ».خط

5/0

عبارتآرایۀ15 رارازیربارز آن نام و .بنویسیدبیابید
را« کمعلّم سخت اما گرم صداي همان با سپس و نشست خود کُرسی بر که گفتهدیدم سخن من با ورود هنگام ،بوده

می:گفت درس شما به من که است آخر بار این ».دهمفرزندان،

5/0

شدتشبیهدر16 زیر،مشّخص عبارت است»مشبه«ة ؟کدام
هرگاه« که پرمهتابی و خاموش نخلستان این کویر، قلبمآسمان تاب بی و خونین بارانمشت زیر در غیبیرا هاي

می نالهسکوتش میگیرم، را دردمند روح آن ».شنومهاي

25/0

است17 ادبی آرایۀ کدام بیانگر زیر، متن شدة مشّخص ؟قسمت
تابادفرّاشِ« گفته را زمردینصبا دایۀفرش و فرمودهبگسترد را بهاري درابر نبات بنات بپروردتا زمین مهد.«

25/0

مصراع18 دریدپرده«در ما هاي پرده معنایی،»هایش آرایۀ»پرده«تفاوت آورده................، پدید 25/0.استرا

صفحۀ در سؤاالت ومسادامۀ

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



تعالی باسمه
متوسطهدوازدهمپایۀ دوم خانوادگیدورة نام و صفحه:نام شروع3:تعداد صبح8:ساعت

امتحان هاکلی:رشته3فارسی:درس نهاییسؤاالت رشته امتحانه امتحان7/6/1398:تاریخ دقیقه90:مدت
آموزان آزادبزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سالشهریورنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و
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دارد(سؤاالتردیف نامه نمره)پاسخ

٣

مناسب19 مصراع با را خالی کنیدجاهاي .کامل
مهربان)الف بوسـهاي در برگ از بارانتر ............................................................................... هاي

ا)ب پگــاهآه در است مـاه بـریده سر ..............................................................................؟یـن
بیدار)ج اگر خوابم اگر هوشیار اگر مستم .............................................................................. اگر
کیـمی.....................................................................)د عـشــتـا بــاي شـويـیـابـّق زر و ی

5/0
5/0
5/0
5/0

فکري)ج مطلب)نمره8(قلمرو مفهوم،درك و نثرنظممعنی  و

دارد20 اشاره شاعر عصر اجتماعی پدیدة کدام به زیر ؟بیت
گفت:گفت« وارهان را خود و پنهان بده نیست:دیناري دینار و درهم کار شرع »کار

5/0

است«بیت21 اي مرده اینجا نیز جنّت است/هشت اي افسرده یخ همچو دوزخ عرفانیبیانگر،»هفت وادي ؟استکدام
ب)الف د)جتوحید)فنا استغنا)حیرت

5/0

بیت22 ؟چیست»نیستان«ازمنظور،زیردر
اند« ببریده مرا تا نیستان اندکز نالیده زن و مرد نفیرم »در

5/0

خویشپراگَ«بیتدر23 بر کافور کفن/تننده ساز و رسم بود چون رامنظور،»چنان اول«ازشاعر 5/0.بنویسید»مصراع

شعر24 بود«در شاید بار نخستین شد/این گم او مروارید گنج کلید از،»کان مروارید«منظور گنج 5/0؟چیست»کلید

بیت25 را«در درون آتش مکن پند/ پنهان یکی شنو جان سوخته جان«،»زین است»سوخته کسی 5/0؟چه
دوم26 مصراع از شاعر زیرمقصود چیست؟بیت

قر« بی و تابم بی امیدوارم رود دریاچون سوي روم می من توارم و من قرار جاي ،«
5/0

القضات27 عبارت،عین می«در عشق از محیات و یابشناس می عشق بی داند،»مات می زندگی ادامۀ سبب را چیز 5/0؟چه

کنید28 بازگردانی روان نثر به را زیر .عبارات
صبح،)لفا آفتاب«هنگامو حسنی«کنار»چریغ کردیم»قنات اتراق سیرجان شهر .در

شد)ب تمام خاكمعبر روي پیش محوطۀ وارد شدیمو دشمن .ریزهاي
بی)ج نعمت خوان کشیدهو جا همه .دریغش
شد)د بلند عمارت سرسراي از تلفن زنگ صداي اثنا این .در

5/0
5/0
5/0
5/0

به29 را زیر کنیداشعار بازگردانی روان .نثر
سراي«:گفت)الف را والی است شویم،نزدیک جا »آن

است]شعر[این)ب نامرد و مرد کین و مهر عیار
خویش)ج قدر بـر شـود بینا یکی خـویشهـر صـدر حقیقت در یـابد باز
غ)د مـدر روـم بیهزا سـروزه دـشاهــگــا با همـا شــوزها دـــراه

5/0
5/0
5/0
5/0

باشید نمره.موفّق جمع
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تعالی باسمه
تصحیح هاکلی:رشته3فارسی:درس نهاییامتحانراهنماي رشته صفحهه شروع3:تعداد حصب8:ساعت

متوسطهدوازدهمپایه دوم خانوادگیدورة نام و امتحان:نام امتحان7/6/1398:تاریخ دقیقه90:مدت
آموزان آزادبزرگسالروزانه،دانش داوطلبان سالشهریورنوبتدرسراسرکشورو سنجش1398ماه آموزشیمرکز کیفیت پایش  و
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هاردیف نمرهپاسخ

١

زبانی)الف واژه)نمره7(قلمرو دستورمعنی و امال ،
مارسمی،)الف1 ص25/0نوعی ص25/0،سالخورده)ب35، ،161

134ص،25/0،درماندگی)د26ص،25/0،بیگانگان)ج
گرما)هـ رومیانماه سال از دهم ماه شمسی،، تیرماه مطابق ص25/0، کشیده)و70، ص25/0بیرون ،150

5/1

1275/0ص،25/0،فایق)ج73ص0،/25سموم)ب53ص،25/0بهر)الف2
11075/0ص،25/0،هریوه)ج101ص،25/0خوار)ب90ص،25/0،ترینحزین)الف3
665/0ص،25/0،ممیز)ب67ص،25/0،الیهمضافصفت)الف4
نگیر)الف5 نگیر(فعل من است»تو«(25/0،)از شده حذف نیز است نهاد 1415/0ص،25/0،اما)ب151ص،.)که
ص25/0،شباهت)ب152ص،25/0،مکان)الف6 ،1525/0
نقلی)الف7 اضافی)ب155ص،25/0،ماضی 1555/0ص،25/0،ترکیب
گردونچون«8 جور ز گشتزمین آوند و خموش و سیه و 345/0ص،5/0،»سرد
کرد،)الف9 ص25/0فراهم کرد،)ب105، 1055/0ص،25/0سازش
ایتالیا:بدل10 معطوف62ص،5/0،پایتخت دودخورده:یا 5/0باروهاي
545/0ص،25/0،مسند:پاك25/0،نهاد:عشق11

شعر)نمره5(قلمروادبی)ب حفظ و ادبی هاي آرایه

تعلیل)الف12 معادله)ب34ص0،/25،حسن 2775/0ص،25/0،تلمیح)ج49ص،25/0،اسلوب
مجازي13 1215/0ص،5/0،عاشقان
1415/0ص،5/0،انتظارکشیدن14
گرم15 1585/0،ص5/0،امیزيحس:صداي
16، قلبم یا ص25/0قلب ،7325/0
1225/0ص،25/0،استعاره17
4725/0ص،25/0،سجنا18
ستاره)الف19 جویبارانبیداري چشم در 57ص،5/0،،

نه)ب بریدة!یا شامگاه؟سر 96ص،5/0،خورشید
تو)ج سوي میهنبه اي میهن سجودم روي 117ص،5/0،بود
بشوي)د ره مردان چو وجود مس از 22ص،5/0،دست

5/0
5/0
5/0
5/0

فکري)ج مطلب)نمره8(قلمرو مفهوم،درك و نثرمعنی و  نظم
نباشید خسته گرامی، پاسخ.همکاران به مشابهلطفا درست دهید،هاي اختصاص .نمره

جامعخواريرشوه20 195/0ص،5/0،هحاکمان
ص5/0،غناتاس)د21 ،1235/0
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٢

معنا22 حق،،یحقیق/عالم 465/0ص،5/0درگاه
شدن23 معطّ(آماده را ساختنخود مرگ،براي)ر با 1035/0ص،5/0رویارویی
1135/0ص،5/0،لبخند24
الش25ّ بهاملک شاعر(رعراي 355/0ص،5/0،)خود
مردمات26ّ با همبستگی و یکپارچگی(،حاد و وحدت به 855/0ص،5/0)رسیدن
535/0ص،5/0،عشق27
هنگام)الف28 ، صبح خورشیدو حسنی«کنار25/0طلوع سیرجان»قنات شهر 60ص،25/0.کردیماقامتدر

شدگذرگاه)ب محو،25/0تمام وارد روي)میدان(طۀو شدیمسنگرهايپیش 92ص،25/0.دشمن
وسفرةو)ج مضایقه بی هاي شدهسخاوتمندانۀنعمت پهن همه براي 12ص،5/0.استخداوند
این)د از،میاندر تلفن زنگ خانهصداي شدراهروي 137ص،5/0.بلند

5/0
5/0
5/0
5/0

استخانۀ:گفت)الف29 نزدیک برویمبه؛حاکم جا 19ص،5/0.آن
من)ب شعر استمالكاین نامردان و مردان دشمنی و محبت ص5/0.سنجش ،110
شود)ج می آگاه خود مقام از حقیقت در و برد می پی خود جایگاه و ارزش به 123ص،5/0.هرکس
عاشقا)د عمر شدروزهاي سپري هجران و گداز و سوز با 47ص،5/0.ن

5/0
5/0
5/0
5/0

20»باشیدوفّقم«
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١

لزامیابخش
عزیز آموز سواالت،دانش کسب27تا1به دهید)نمره16(جهت .پاسخ

زبانی )نمره5/5(قلمرو
مشخ1ّ هاي واژه از هریک بنویسیدمعنی را شده .ص

نخل)الف تربیتش به خرمایی شیر)بگشتهباسقتخم شرزه چو ارغندبخروش
خوردقوتپروانه)ج آتش عشق ،)د.از استتفرّجگاهآسمان کویر .مردم

1

است«درجملۀ»طاق«واژة2 باقی آن هاي دروازه ضربی طاق هنوز که روم کهن واژه،»دیوارهاي همین مصراعبا درکدام
است معنی ؟هم

عشق)فال است پذیر بطاق حریف نخواهد جفت است)، رواق و طاق با معشوقان ابروي چون

25/0

ب3 واژةدر متضاد واژه کدام زیر، است؟»شاد«یت
خسرو« بشنید روانش،چو گشت شاد آن گشتزاز آزاد »اندیشه

25/0

را4 درست کنیدامالي انتخاب کمانک داخل .از
همه)الف از بیش من که دانید حر)سرم–صرم(می شنیدن در شمابودم .فهاي

و)ب غباریم باران)غربت–قربت(غرق سمت بیا من با

5/0

گزینه5 همۀ جزهادر شود....گزینۀبه می دیده امالیی .نادرستی
ریختند)1 می هایشان فشنگ آخرین در را هایشان رمغ .آخرین
نیز)2 شب کرد/آن می ها بیداد ، دي سرماي .صورت
چن)3 نیز امطاووس بهشتی مرغی من که آورد عذر .ین
وکهسیاوشاما)4 حیا و استآذرم آموخته سپاردپاکدامنی نمی گناه به تن ،.

25/0

کلمه6 گروه بنویسیددر را هریک درست دارد؛ وجود امالیی نادرستی مورد سه زیر، .هاي
آیین پاك و خوب مباهات–حریوة و پرشکوه–فخر ––طأللؤ خاسته و پارهتمایل پاره و شرحه نظاره–شرحه و تماشا

75/0

مصراع»ساخت«فعل7 در بساخت«، آتش جنگ دل، تنگ گزینه»نشد کدام در واژه همین با دارد؟ایمعنکاربرد، یکسانی ی
ساخت)1 بزرگ اي رصدخانه مراغه در ساخت)2.او عظیم لشگري نامدار .آن

ساخت)3 زیبایی آهنگ موسیقی، با)4.استاد ساختاو زندگی .نامالیمات

25/0

هايدر8 مشخّنمونه وابستۀ وابستۀ نوع رازیر، شده .بنویسیدص
مهربانبسیاردوست)ب؟سفرکدامبرنامۀ)الف

5/0

9توج زیربا ابیات به هابه،ه دهیدپرسش .پاسخ
خوار« گشت سخن زین مرا دوزخ که شهریار کاي گفت چنین سیاوش

کاووس جان شـد اندیشه فرزنـیکپر ســز و پیــد نیـک »ودابـه
رفت)الف کار به منادا نقش در واژه بکدام است؟ چیست؟در»را«کارکرد)ه اول بیت

دوم)ج بیت در اضافی ترکیب بنویسیدیک و .بیابید

75/0

صفحۀ در سؤاالت دومادامۀ

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز
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٢

بهتبا10 زیر، نوشتۀ به هاوجه دهیدپرسش .پاسخ
است« نشده آب هنوز کوه گیاه.برف و است،گل کرده رنگین را گوسفندان چنگ.پشم و شعر که کرد همان من با برادر نامۀ

سامانی امیر با ».رودکی
کدام)الف دستوري الساختار با مطابق ؟است»فعل+مسند+مفعول+نهاد«گويجمله

هاي»واو«نوع)ب واژه بین چنگ«، و عطف»شعر یا است ؟ربط
فعل)ج است«زمان التزامی؟.»نشده یا است نقلی عبارت)دماضی این فعل،در معنوي؟حذف یا است لفظی قرینۀ به

1

)نمره4(قلمروادبی
کنید11 کامل مناسب هاي واژه یا مصراع با را خالی جاهاي زیر، هاي بیت .در

مهرب)الف بارانــاي هاي بوسه در برگ از تر .........................................................................ان
شهح)ب فراتـسن حسنی همه از استـادت ...........................................................................ر
هوشیار)ج اگر مستم سجودم................................اگر روي بود تو سوي .............................به

5/1

ابیات،12 همۀ مقابل در شده ذکر جزآرایۀ است.......................گزینۀبه .درست
روي)1 می خیزان و افتان سبب زان مستی نیستگفت هموار ره نیست رفتن راه جرم تعلیل(گفت )حسن
آیـش)2 می کـانه به زلـد آشـار در ایـایـآشنگیـفتـف در را پـاان بپـریشانـم معادله(رسـی )اسلوب
گـوي)3 و گفت کنـی پیـدا که خواهـی بـــایـببـچـو را سنـگ زدن )کنایه(ويــبـسرـد
باشــعاش)4 آن آتــق چون که بــد ســگدوـش رو سـوزنــرم و بـرکـده )تشبیه(ودـش

25/0

از13 هریک هايستونهايسرودهدر آرایه از یک کدام شود؟ستوناول، می دیده در(دوم بیت استستونیک اضافی )اول
دومستوناولستون

هــمح1 این بیهـرم جز نیــوش زبـم/ستـوش مشتـر را جـان گـري نیـز ایهامستـوش
چاه2 آن لب دید/بر را اي بود/سایه نابرادر آن شغاد کرد/او می نگه چه درون معادله/که اسلوب
دید3 شــرم پـــر کـــاووس شــاه دیـد/رخ نــرم پســـر با گفتنــش تعلیلسخــن حسن
وطن4 بهر خون به غرقه نشود کاو اي از/جامه کم و تن ننگ که جامه آن اسبدر آمیزيتـکفن حس
نبینـ5 بشـــر چشــم رويـتــا دلبنـــد/ـدت چهــر ابــر بـه بنهفتــه

1

زیر،14 بیت مف»شب«در چه استهنماد ؟ومی
تو« و من تار چشمان دید می چه آیا شب از غیر درد و غم هاي کوچه در سرد برزخ درآن جا »آن

25/0

عبارت15 کمال«در یکی و است جمال یکی حسن هاي نام جملۀ از که ها».بدان واژه 5/0دارند؟»سجع«کدام
بنویسیدپدیدآورندةنام16 را زیر آثار از .هریک

زندان)الف در پاییز کوچک حیاط :ولیااألةرتذک)ب:در
5/0

فکري )نمره5/6(قلمرو
م از هریک بنویسیدمعنی روان نثر به را زیر .وارد

مم17 رود می فرو که نفسی استدهر ذاتحیات مفرّح آید، برمی چون 1و
س صفحۀ در سؤاالت ومادامۀ

ت آموزشى
کیفی
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 پای

ش و
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ت آموزشى
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 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
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ش 
 پای
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 مرکز سنج
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٣

م18 یار شد خود ظنّ از اسـهرکسی نجست من درون از منـن 5/0رار
هستم19 کار زین که ایدون جهور آفرینـگناه نگــان ندارد 1اهــم
می20 گمان رود می هرجا به استآدمی رسیده خود مقصود القصواي غایت به 5/0.کند
را21 زین جهان در کسوانیامد کسه آگاه آن فرسنگ از 5/0نیست

پرسش دهیدبه پاسخ مطلب درك به مربوط .هاي
بیت22 در وارهان:گفت«شاعر را خود و پنهان بده کار:گفت/دیناري شرع نیستکار دینار و پدیدة»درهم کدام اجتماعیبه

است؟ کرده اشاره
25/0

زیرمتن23 ؟هاي دارند مشترکی مفهوم چه
»خوانم می وقتی را نمازم گلدستۀکه/من سر باشد گفته باد را »سرواذانش
»که غارشصحرایی درختش، داردحتی برلب را وحی آیات اش سنگریزه و کوهش ،.«

5/0

زیر24 ابیات از یک ،به،کدام مشهور یکلُّ«سخن ء أعرجِشی دارد؟»هصلالی اشاره
اند)الف نالیده زن و مرد نفیرم در انـد ببــریده مرا تا نیــستان کز

از)ب ماند دور کاو کسی خویشهر وصل روزگار جوید باز خویش اصل

25/0

زیر25 ابیات از یک کدامهر واديوادي، هفت الطیر«از آورد؟»منطق می یاد به را
راه)الف کـرده گم و مانـده تحیـر در جایگاه این رسد چون حیران مرد

اي )ب افسرده یخ همچو دوزخ هفت اي مـرده اینـجا نیز جنـّت هشت

5/0

26توج ابیاتبا به هابه،زیره دهیدپرسش .پاسخ
نگرفت« سرفرازي نشان زخم با نگـرفت پاکبـازي طریق تو چون کس

دالورا پیش حیثی،زین شگفت تو چون بهکسی را مرگ نگرفتت »!بازي
کیست)لفا بیت دو این در شاعر حیثی)ب؟مخاطب گرفتن بازي به از چیست؟مقصود مرگ ت

5/0

از27 یک هايهر درستونبیت مفهوم کدام با است؟ستوناول متناسب است(دوم اضافی مفهوم )یک
ها(اولستون )مفاهیم(دومستون)بیت

دس1 وــاز بــزبت که عهــک/ـدـــرآیــان شـز بـــده آیـــکرش در قدرتـدـــه ناپایداري
داشت2 آنچه هر که گذاشتمـمن ره اول چـح/م براي تویـال کـون اگر الیقـی بگوـه عشقم راه دشواري
آباد3 اجانب دست از شود کاو اي است/خانه الحزن بیت که خانه آن کنش ویران ستیزيبیگانهزاشک
نهـادند4 نام اش کـی که کیانی نهادند/کاووس نام اش کـی و بود کجا و بود عاشقکی گذشتگی جان از

خداوند از سپاسگزاري در ناتوانی

1

انتخابی )نمره8(بخش
آموز کسبعزیزدانش جهت سوال)نمره4(، فقط43تا28از دهید8، پاسخ و کرده انتخاب دلخواه به را .سوال

زبانی)الف )نمره3(قلمرو
کنید28 بررسی معنایی کاربرد نظر از را شده مشخّص هاي فعل زیر، بیت .در

جا:گفت« آن سراي را والی است خمار:گفتشویمنزدیک خانۀ در کجا از »؟نیستوالی
5/0

صفحۀ در سؤاالت چهارمادامۀ
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٤

پیکانی29 اسمینمودار فرشد«گروه تخته نمایید»و رسم 5/0.را
در«جملۀدر30 قافپسسیمرغ بلندتکوه زمین، روي کوه داردرین آشیان تبعی،»، نقش اسمی گروه بنویسیددارد؟کدام را آن 5/0.نام
31توج پاسخبا ها پرسش به زیر، نوشتۀ به .دهیده

م« چنان کشید می ادب و شعر کبادة که حظّار از جبهۀیکی رفته جلو که بود گردیده بوسیدحظوظ را ».شاعر
واژهییمعنامعادل،»پیشانی«واژة)الف می)باست؟کدام دیده امالیی نادرستی واژه کدام شود؟در

5/0

هاي»ان«مفهوم32 ترکیب از هریک در بنویسیدرا .زیر
ب)الف شتر کاویان)کوهان درفش

5/0

یک33 زیر سرودة ساز«در وابسته یک»پیوند ساز«و پایه هم کنیدمشخّ»پیوند .ص
مخی در چیزي بنگاردآیا را آن بتواند قلم که گنجد می آدمی صادق/لۀ جان باشد؟اما نکرده ترسیم تو براي را آن من

5/0

ادبی )نمره2(قلمرو
از34 را بیت هر با متناسب حماسی کنیدزمینۀ انتخاب آن مقابل .کمانک

سو)الف است بیچنین بر که بلند چرخ گزندگند نیاید )قهرمانی/یملّ(گناهان
خاموش)ب بر/همگنان صدف کردار به گردش بر مرواریدگرد گوش/گرد سر تا عادت(پاي )داستانی/خرق

5/0

زیر،35 سرودة آرایۀدر نمونه بنویسید»تشخیص«دو و .بیابید
بیند« می جوان را معشوق همواره جاودانی عشق که است گونه .../این خود/ که جوید می جایی در را عشق احساس نخستین و

است آمده دنیا به جا آن که/در جا زماهمان دست اینک دهدشاید نشانش مرده ظاهرش، صورت و ».ن

5/0

بنویسید36 را زیر آثار از هریک پدیدآورندة .نام
ما)الف فرهاد)ب:فیهفیه شیرین :قصۀ

5/0

درستپدیدآورندةنام37 زیر آثار از مورد مشخّدو را دو آن کنیداست؛ .ص
دوشنبهقص)الف هاي دوده(ه م)ب)آلفونس از را نههوا را ات خنده بگیر )شکسپیر(ن
غاز)ج کباب امیر(داستان )گوته(مسافرقطعۀ)د)خانیرضا

5/0

فکري )نمره3(قلمرو
از هریک بنویسیدهاينمتمعنی روان نثر به را .زیر

تهمتن38 اکنون بود/...آري گم سنان و شمشیر زهر آبش چاه این بن 5/0در
افتد39 می پایی چنین برایشان بار یک ، آزگار سال ها بدبخت 5/0.این
پیر40 عالم است،در سودایی خوش عشق که بادا عاشق است برنایی کجا 5/0هر
جاودانی(41 دهد)عشق می قرار خود شعر صحیفۀ موضوع را قدیم عشق 5/0.همواره
زیرمفهوم42 هاي بنویسیدکنایه .را

ماسدتوطئۀدیدم)الف می دارد هایش)ب.ما تراشی بهانه این آوردماز می در شاخ .داشتم
5/0

گزینهمفهوم43 هر با آنمرتبط مقابل کمانک از کنیدرا .انتخاب
ندانم)الف قدیمی است، قدیمی را چه آن و بخوانم مکرر را واحد ذکري روزباید کهنه(هر از عشقنامکرّ/گراییپرهیز قصۀ بودن )ر

گل)ب را ما نیــگلّۀ گــرگ از بیـ/ستــه همـه شبـکایـن کنـدـداد می ماست(ـان بر که ماست )خواهیعدالت/از

5/0

باشید نمرهموفّق 24جمع
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الزامی بخش
گرامی قوتهمکاران خدا دهید!، اختصاص نمره مشابه، درست موارد به .لطفا

زبانی )نمره5/5(قلمرو
بالیدهبلند)الف1 ص، قهرآلود)ب12،25/0، و صخشمگین ،35،25/0

نیرو)ج ، ،رمق صخوراك تماشاگاه)د53،25/0، صگردشگاه، ،73،25/0
1

ب2 صگزینه ،65،25/025/0
اندیشه3 صواژة ،105،25/025/0
صصرم)الف4 صغربت)ب88،25/0، ،84،25/0،5/0

ص3گزینۀ5 ،121،25/025/0
صهریوه:حریوه6 صتأللؤ:طأللؤ110،25/0، ص:خاسته؛73،25/0، 92،25/075/0خواسته،

ص2گزینه7 ،105،25/025/0
الیهصفت)الف8 صمضاف صصفتقید)ب67،25/0، ،74،25/05/0
اضافه)ب25/0شهریار)الف9 اضافی)ج25/0:حرف کاووسجا:ترکیب ص25/0کین ،10175/0
است)الف10 کرده رنگین را گوسفندان پشم گیاه و عطف)ب،25/0گل 25/0واو

نقلی)ج لفظی)د25/0ماضی ص25/0 قرینه ،81
1

)نمره4(قلمروادبی
جویباران)الف11 چشم در ستاره صبیداري ،)ب،57،5/0، گناه بی حسن اي من شهید محسن 97،5/0صاي

بیدار)ج اگر خوابم میهن25/0اگر اي میهن ص25/0/!؛ ،117
5/1

ص1گزینۀ12 ،19،25/025/0

صا)131 ، معادله ،)47،25/0،2سلوب ص ، ص)11325/0،3ایهام ، آمیزي ص)103،25/0،5حس تعلیل 34،25/01حسن

ست14 و صظلم 84،25/025/0م،
5/0 52صکمالوجمال15
صثالثاخوان)الف16 صعطار)ب114،25/0، ،69،25/0،5/0

فکري )نمره5/6(قلمرو
رود17 می پایین که نفسی است25/0)دم(هر زندگی کنندة آید،25/0.یاري می باال که هنگامی بخش25/0)بازدم(و شادي

است 12ص25/0.وجود
1

خود18 پندار و گمان بر بنا کس شدهر من نکرد25/0یار جو و جست درونم از را من اسرار ص25/0و ،465/0
اینچنین19 کهاگر هستماست کار گناه من اتفاق این را5/0در من ، آفرین جهان آتش(خداوند کند)از نمی 1031ص،5/0حفظ

دوم صفحۀ در ها پاسخ ادامۀ
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است20 رسیده خود مطلوب کمال به کند می گمان رسد می که جایگاهی هر به ص5/0.انسان ،615/0
است21 نگشته باز راه این از کسی جهان ندارد25/0در آگاهی آن مسافت از کسی ص25/0.و ،1225/0
خواري22 صرشوه ،21،25/025/0
هستند23 خدا عبادت حال در هستی اجزاي ص.همۀ ،76،5/05/0
ب24 صگزینه ،49،25/025/0
حیرت)الف25 استغنا)ب25/0وادي 125/0ص25/0،3وادي
جنگجانباز)الف26 شهداي یا مرگ)ب،25/0ان کردن اعتبار ص25/0بی ،955/0
خداونددرناتوانی)271 از عاشق)12،2ص25/0سپاسگزاري گذشتگی جان ستیزي)563ص25/0از ص25/0بیگانه ،26،

قدرت)4 ص25/0ناپایداري ،62
1

انتخابی )نمره8(بخش
ازگرامیمصححین بیش به آموز دانش اگر فقط8، باشد داده پاسخ نماییداولسوال8سوال تصحیح .را

ص:نیست،19،25/0ص،برویم:شویم28 ندارد 19،25/05/0وجود
فرش29 تخته درست(دو پیکان 5/0)25/0هر

،بلند30 زمین روي کوه بدل25/0ترین ص25/0، ،1205/0
ص25/0،حضّار)ب25/0،جبهه)الف31 ،1375/0
کوه(،شباهت)الف32 کاو(نسبت)ب25/0)مانند به ص25/0،)همنسوب ،1525/0
ساز33 ،:وابسته ساز25/0که پایه هم ؛ صاما:، ،1415/0
ص25/0،داستانی)ب100ص25/0،یملّ)الف34 ،1095/0
بیند(عشق35 جوید،می زمان،25/0)می ص25/0،دست ،1555/0
مافیه()الف36 ص25/0،)مولوي:فیه فرهادۀقص)ب51، عربلو:شیرین ص25/0،احمد ،435/0
دوشنبهقص)الف37 هاي دوده،:ه ص5/0آلفونس الف محترممصحح(162، گزینه به استفقط صحیح جواب گیرد5/0که 5/0)تعلق
،)ته(در،رستماکنون38 داشت نیزه و شمشیر زهر ، آب جاي به که چاهی صگرفتاراین ، بود 112،5/05/0شده
ها39 بیچاره طوالنیدراین ی25/0سال میفقط پیش برایشان فرصتی چنین بار 1325/0ص25/0آیدک
هست40 جوانی کجا هر ، سالخورده دنیاي این زیرا25/0در باشد عاشق الهی است، خوشایندي دیوانگی 535/0ص5/0،عشق
را41 خود قدیمی معشوق یا عشق همواره ، همیشگی یا جاودانی دهد25/0عشق می قرار خود شعر دیوان یا کتاب ص25/0.موضوع ،1555/0
ص)الف42 شود می عملی دارد ما شدم)ب،13825/0نقشه متعجب ص25/0،خیلی ،1405/0
عشقنامکرّ)الف43 قصه بودن ماست)ب156ص25/0ر بر که ماست ص25/0،از ،1425/0

قوت 24خدا
س
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