
 

 

 

 

 

 (6معني ابيات وعبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.                                                                )  -الف

 نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي                         نتوان ِشبِه تو گفتن كه تو در وهم نيايي  -1

 .  خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته و شهدفايق شده و تخمعصاره ي تاكي به قدرت ا -2

 «والي ازكجا در خانه ي َخّمار نيست؟» گفت:«                 نزديك است والي را سراي،آن جا شويم» گفت:  -3

 الَحَزن است  خانه اي كاو شود از دست اجانب آباد                               ز اشك ويران ُكَنش آن خانه كه بيتُ  -4

 از سيم به سر يكي  ُكلَه خُود                                         ز آهن به ميان يكي كمربند -5

 ِسرِّ من از ناله ي من دور نيست                                   ليك،چشم وگوش را آن نور نيست  - 6

 در عشق ، كسي قدم َنَهد ِكش جان نيست                         با جان بودن به عشق در سامان نيست               - 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (2ص شده را بنويسيد.                                                                                           )ب( معني لغات مشخّ 

 بود. ُمسَتعِجلهمه مي دانيم كه دولت - 3كرده است .   استشمامدر فضاي اسرار آميزآن - 2مي گذراني؟   بطالتچرا عمررابه  -1

 نيست مستورتن زجان جان زتن  -6نكند.          أوا معشق به همه جايي - 5شكر نشينم.       َمرَكبِ چون نعمتي پديد آيد بر -4

 ي محّبت،بعد از من و تو ماَند  نغمهاين  - 8به اميد اجابت بردارد.              ِاناَبتدست  - 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (2هريك را بنويسيد.                                                             ) صحيحاست؛ بيابيد و نادرستمورد  4پ( امالي 

 نتصاب.حّدوحصر. پشت غاش زين نِشستم. با خاك َعجين آمد.غايُت القصواي مقصود. كرايه ها سرسام آور خواهدبود. ترّقي وا

 صفاي احورايي آن همه زيبايي. َسموم سرداين عقل بي درد. به خدا رسيدن َفرض است . تا وارهي از َدِم سطوران .

 بي كالهي عارنيست. واصفان ِهليه ي جمالش به َتحيُّر منسوب 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (        1نقش دستوري كلمات مشّخص شده را بنويسيد.                                                                              ) -1ت(

 توصيفات ويكتورهوگورانّقاشي كرده اند. همان نّقاش وطّراح، -ب    تازه در كنار بنايي يادبودنهاده بودند.     دسته گلي -الف

 (1هستند؟                                        )« وابسته ي وابسته»دربيت هاي زير،كلمات مّشخص شده كدام يك از انواع -2

 ق اشتياسينه خواهم شرحه شرحه ازفراغ                       تابگويم شرح درد  -الف

 فرزند سياه بختاي مادر سر سپيد بشنو                                   اين پند  -ب 

 فارسي                                                                                                                

 1202-301023                00   رياضي/تجربي                                      دوازدهم                                                     

 دانش آموز عسيس شما مي توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پايان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.
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 (75/0باتوّجه به روابط معنايي كلمات ) ترادف، تناسب، تضّمن( نوع ارتباط واژگان هر يك از موارد زير را مشّخص كنيد. ) -3

 دوري –استبعاد  –مسافر                          پ   –اتراق  –جامه                         ب   –طيلسان  –الف  

 (1بودن هريك از تركيب هاي زير را مشّخص كنيد.                                                  )« اضافي»يا « وصفي» -4

 ايثارعشق -ت  قلب فُِسرده            -بي ِخردان ِسفله                پ  -ژدهاي گرزه        ب  ا -الف 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (5/0)         را توضيح دهيد.                                                            « ُحسن تعليل»دربيت زير آرايه ي  -1ث ( 

 «تا چشم بشر نبيندت روي             بنهفته به ابر چهر دل بند »                     

 (5/1درهر يك از موارد زير آرايه ي خواسته شده را بيابيد وتوضيح دهيد.                                                  ) – 2  

 اي جويبارجاري زين سايه برگ مگريز)استعاره(   -آتش عشق، اورا چنان گرداَندكه همه ي جهان آتش بيند.)تشبيه(    ب  -الف  

 اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران )تشخيص(       –پ   

     

 (25/1)                                               با توّجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.                                  -3 

 «   اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز            كان سوخته را جان شد وآواز نيامد »    

 نماد چه افرادي است؟ « پروانه » -ب                  نماد چه كساني است؟  « مرغ سحر»  -الف  

        حرف اضافه( را مشّخص كنيد.         –مفعولي  –)فّك اضافه « را»نوع حرف –ت  كنيد.         را مشّخص« تشخيص» آرايه ي-پ  

 مجاز ازچيست؟  « آواز» -ث 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (   1)  ت افتاده را بنويسيد.                                                                                                         ج ( كلما

 گر در سرت هواي .................  است حافظا     – 2در مكتب حقايق پيش ...................عشق                -1 

 آيينه ي نگاهت،پيوند صبح و.................... – 4ه در هوايت، خاموشي..............                  باز آ ك -3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (1ا بنويسيد.                                                                                           )چ ( مفهوم مشترك ابيات زير ر

 * در ره عشق نشد كس به يقين ، محرم راز               هر كسي بر َحَسِب فكر،گماني دارد   

  رون من نجست اسرار من** هركسي از ظّن خود شد يار من                             از د  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 (1)                         ح ( نام صاحب هريك از آثار زير را بنويسيد.                                                              

 فيه مافيه – 4كوير                          – 3ازپاريز تا پاريس                     – 2تمهيدات                  – 1

 

 در پناه ايزد يكتا كامروا باشيد. شيخ حسني                                                                                              


