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بارم هر   شرح سئواالت  ردیف

  سئوال

  قلمرو زبانی

  معنی واژگان مشخص شده را بنویسید.  1

  موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده قدوم اطفال شاخ را به

  شده فایقدرت او شهد عصاره تاکی به ق

  مستی به ره دید و گریبانش گرفت محتسب

  زند هشیار مردم،مست را  حدگفت باید 

  مرغ گرفتار قفس همچو من است مسلکناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است                        

  م نداشتثابت قدموافق انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی                      چون فرخی ، 

  چو اژدهاي گرزه بگراي 

  پس افکندتو مشت درشت روزگاري                      از گردش قرن ها 

  

  

  

2  

  را بیابید و درست آنها را بنویسید.امالیی هاي غلطدر بین گروه کلمات زیر   2

بادت ع رکفان کعبه جاللش به تقصیود و در بهر مکاشفت مستغرق شده،آیکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده ب

ر منصوب.معترف و واصفان حلیه جمالش به تحی  

  بگراي چو اژدهاي گرزه               بخروش چو شرزه شیر ارقند

  

1  

  اي مشخص شده را مشخص کنید.زمان فعله  3

  ) )جز نقشی زپود و تار نیست  ،پوسیده استگفت:                کنماز بهر غرامت جامه ات بیرون  گفتالف) (( 

  

75/0  

  بسیار می خوري، زان چنین بیخود شدي / گفت: اي بیهوده گو،حرف کم و بسیار نیست )) ، ی (( گفت: مبیت :   4

  چند جمله است؟

25/0  

  نوع حذف را در جمالت زیر مشخص کنید. جزء حذف شده و  5

  الف) در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب.

  ب) بنده همان به که ز تقصیر خویش                  عذر به درگاه خداي آورد

5/0  

  ترکیبهاي وصفی را در جمالت زیر بیابید.  6

  هالف) باران رحمت بی حسابش همه را رسید

  ورم نموده یک چنداز درد       سرده زمینی       ب) تو قلب ف

5/0  

  در دو بیت زیر ،دو واژه پیدا کنید که رابطه معنایی تضاد دارند.  7

  وین مردم نحس دیو مانند             تا وارهی از دم ستوران     

  با اختر سعد کرده پیوند          با شیر سپهر بسته پیمان   

25/0  

  نام:

  نام خانوادگی:

  نام پدر:

  : شماره دانش آموزي

  3 فارسی نام درس:

  : میرحاجیدبیرنام 

  )1/2/3/5مستمر،دروس (تحان: نوبت ام    

  دوازدهمپایه :                    

   کد کالس:                    

         رشته:                    

  دقیقه 75مدت امتحان :                    

 صفحه 3تعداد صفحات:                    

  سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

  اداره آموزش و پرروش شهرستان گرگان

  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 دبیرستان متوسطه دوره دوم امام خمینی (ره )



 

  وابسته وابسته را  در گروه هاي اسمی زیر نشان دهید و نام هر یک را بنویسید.  8

  الف) آسمان آبی الجوردي   

  ب) زیبایی شب کویر 

5/0  

  نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  9

  امروز یقین کرد که او اهرمن است ملت               ی را که در این ملک سلیمان کردیم  الف) آن کس

  هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت                           محترم   ب) در پیشگاه اهل خرد نیست 

5/0  

  (در کدام کلمه و نوع آن )  کنید. جهش ضمیر را در عبارت زیر بررسی   10

ست کرد خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم،دامنی پر کنم هدیه اصحاب را.چون برسیدم ، بوي گل چنان م (( بهالف ) 

  که دامنم از دست برفت ))

  ب) گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله            گفت: در سر عقل باید ،بی کالهی عار نیست

75/0  

  قلمرو ادبی

  هوم آن را بنویسید.استعاره را در متون زیر بیابید و مف  11

  الف ) فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.

  کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي              ب) یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر       

  کافور بر آن ضماد کردند                  ورم فرو نشیند                        و ج) تا درد 

1  

  در هر یک از موارد زیر (( کنایه )) را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  12

  بود.الف)یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده  

  باید که خاگ درگه اهل هنر شوي                ب) گر در سرت هواي وصال است حافظ  

1  

13  
  در بیت زیر کدام واژه ها در مفهوم مجازي به کار رفته اند؟ مفهوم آن را بنویسید.

  وريتا تو نانی به کف آوري به غفلت نخ              الف) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند    

  ب) خانه اي کو شود از دست اجانب آباد                       ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

  بنشین به یکی کبود اورند                   ج) از سر بکش آن سپید معجر                  

5/1  

  5/0  قالب شعر (( مست و هوشیار )) چیست؟  14

  شعر (( ناله مرغ اسیر )) در چه قالبی سروده شده است؟شکل هندسی آن را نصب کنید.   15

  

  

  

5/0  

  قلمرو فکري

  ر را به نثر ساده و امروزي  بنویسید.ابیات و عبارات زی  16

  الف) منت خداي را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

  مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است           ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است                     ب)

5  



  رف چمن استخبر از من به رفیقی که به ط                         ج) همت از باد سحر می طلبم گر ببرد              

  تو مشت درشت روزگاري                 ازگردش قرن ها پس افکندد) 

  بفکن زپی این اساس تزویر       بگسل زپی این نژاد و پیونده) 

  نیست؟در بیت زیر چرا شاعر از تشبیه کوه دماوند به (( مشت )) راضی   17

  اي کوه نیم زگفته خرسند      نی نی تو نه مشت روزگاري    

  

5/0  

  مفهوم کلی هر یک از موارد زیر ر ابنویسید.  18

  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد       الف) اي مرغ سحر عشق زپروانه بیاموز                        

  ا کیمیاي عشق بیابی و زر شويت         ب) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي                 

  هان اي پسر بکوش که صاحب خبر شوي         ج) در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                        

  ستابدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن           د)جامه اي کو نشود غرقه به خون بهر وطن                 

  ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت             ه) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است   

25/1  

19  

  

  هر یک از عبارتهاي زیر به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟

نَبرد      الف) وظیفه روزي به خطاي منکر 

  ب) پرد ه ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد

5/0  

20  
  د.با توجه به بیت زیر به سئواالت پاسخ دهی

  هرگز دلم براي کم و بیش غم نداشت                آري نداشت غم که غم بیش و کم نداشت

  در دفتر زمانه فتد نامش از قلم                        هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

  الف) منظور از (( بیش وکم )) در بیت اول چیست؟

  دهیدب) مرجع ضمیر (( ش )) در بین دوم کیست؟ نشان 

  ج) به نظر شاعر در چه صورتی نام یک ملت از صفحه روزگار محو می شود؟

  

75/0  

  منظور از  (( شیر سپهر )) و (( اختر سعد )) در بیت زیر چیست؟  21

  با اختر سعد کرده پیوند                           با شیر سپهر بسته پیمان  

5/0  

   20  موفق و سربلند باشید
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