
 کمان نیرنگ خداوند نام به             

 مهربان  بخشنده خداوند

 

 رنگ   و عطر و ییبایز خداوند

              قشنگ یها پروانه خداوند

 

  یفارس:  درس آزمون        

 

  دوازدهم هیپا     

   فرزانگان     مدرسه   

  قهیدق ۷۰:  ازمون  مدت        

 

 ۱۱/ ۹۹/۱۰: آزمون خیتار   

   صبح۸:   آزمون ساعت    

 

 ! زیعز آموزان دانش: توجه        

 .دیده پاسخ  ها پرسش به دقت کمال در و ارامش با لطفا

 .  دیکن ارسال مقرر زمان انیپا از بعد واضح یریتصو با و دیسیبنو خوانا و خوش  خط با را خود پاسخنامه        

 (  یتست نمره۱۰ یحیتشر نمره ۱۰) نمره ۲۰ شما ازمون   

 د یباش موفق        

 

 ﷽                      شروع    

 

 ( نمره۲.) دیسیبنو قیدق و کوتاه را ریز عبارات و  اتیاب مفهوم_ ۱         

 

 " بانیکشت نوح باشد که را آن  بحر موج از باک چه/ بانیپشتتو چون دارد که را امت دبوار غم چه:الف

 

   نداشت  قدم ثابت موافق یفرخ چون/یبس موافق  داشت عدل و انصاف:ب

 

 "  دیاین ادی خود از مرا ، زند  من بر جمال آن  آفتاب تاب و رسم حضرت  آن در من چون:" که گفت:ج

 



 بستند  نقش و بودند اریبس تو و من از شیپ:د

 ادگاران ی گونه نیز را  یزندگ وارید

  

 تیب در_ ۲      

 

 را درون آتش مکن پنهان" 

 " پند یکی شنو جان سوخته نیز

 

 ( نمره۱)؟ ستیچ" جان سوخته" و" درون آتش" از منظور

 

 ( نمره۱)د،یسیبنو  را نظر مورد  لغات یمعنا متن به باتوجه_ ۳      

 

 .میکرد یم اتراق یحسن قنات کنار" آفتاب غیچر"هنگام صبح:الف

 

 .  کنند  یم" عتیمشا" مزرعه و باغستان تا را آب:ب

 

 . گرفت بانشیگر دوید ره به یمست"محتسب:"پ

 

 "گرزه" یاژدها چو یبگرا:ج

 

 . آمد راه" فرض" یمعن نیا بهر از عشق پس:د

 

 ( نمره/۵.) دیسیبنو  ریز تیب از را خود افتیدر و درک_ ۴      

 است؟ نام چه ،یستین جز را ستنیز عشق یب"

 . است تمام دلم کار ،ینباش اگر یعنی

 

 (نمره۱.)د یکن مشخص" لیدل ذکر با هی آرا دو" تیدرهرب ریز تیب به باتوجه_ ۵      

 

 جنونم  یخاموش تیهوا در که بازآ:الف

  کوهساران سنگ از ختیبرانگ ادهایفر

 

 . است یته یم و مال از من  جام و بیج آنکه با:ب



 .  نداشت جم دیجمش که است یفراغت را ما

 

 (نمره/۷۵.) دیسیبنو را شده مشخص یها واژه یدستور نفش ری ز تیب در-۶      

 

  دیگو تو" دیتوح" همه ،" ییسنا" دندان و لب

     دیتوح                         ییسنا

 

 یی رها یرو بودش دوزخ آتش از" مگر"

 

                             مگر

 

 (نمره /۵.)دیکن مشخص را آن نوع و وابسته وابسته ریز عبارت در_ ۷      

 

 ."گرفت شیپ ریکو یسو به را شیخو اجداد راه باز"

 

 ( نمره/۵.)دیسیبنو  را ریز ییکنا  عبارات مفهوم_ ۸      

     : بودن تابلو: الف

 

     :بکند خود ترک:ب

 

 ( نمره/۲۵)چرا؟ و دارد وجود" معادله  اسلوب" تیب درکدام_ ۹      

 

 را  شاه و گدا بنشاند فرش کی بر عشق: "الف

 را  راه بلند و پست کند یم کسانیل،یس

 

 د ید  که یاقیتر و یزهر ین همچو : ب

 

 دید که یمشتاق و دمساز ین همچو

 

 ( نمره/۲۵)؟ است المثل ضرب کدام ادآوری ریز عبارت_ ۱۰      

 



 ." ببرد پناه هاسرهنگ حکومت ی  هیغاش مار به ناچارشده ستم،یب قرن یدموکراس جّراره عقرب میازب"

 

 ( نمره/۵)؟ ستیک از ریز آثار_ ۱۱      

 

       من ل یا ، من یبخارا:الف

      سیپار  تا زیپار از:ب

 

 ( نمره/ ۵)دارد؟ اشاره شاعر زمان یاجتماع دهیپد کدام به ، ریز یها مصرع از کی هر-۱۲      

 

 " وارهان خودرا و پنهان بده ینارید:" گفت:الف

 ."  ستین هموار ره ، ستین رفتن راه جرم  :" گفت:ب

 

 (نمره/۵)است؟ کدام ریز تیب در استعارهو مجاز_ ۱۳      

 

 " یشو  تر یمو کی به بحر هفت اب کز/مبر گمان شو خدا بحر قیغر دم کی"

 

  تیب به باتوجه_ ۱۴      

 ."  است چمن  طرف  به که یقی رف به من از خبر/ ببرد گر طلبم یم سحر باد از همت"

 

 (  نمره/۲۵)رد دا کمک  طلب سحر باد از شاعر چرا: الف

 

 (  نمره/۲۵)؟ است  شده لیتشک جمله چند از تیب:ب

 

 /( ۲۵)؟ ستیچ شاعر ارانی بودن چمن طرف از منظور:د

 

 

          یاریاخت سواالت       

 

  تیب در-۱۵      

 " وندیپ کرده سعد اختر با/ مانیپ بسته سپهر ریش با"

 ( نمره۱) دیسیبنو را تیب یکل  مفهوم ؟و ستیچ سعد اختر از منظور



 . دیسیبنو را ریز تیب یکل مفهوم-۱۶      

 (نمره/۵)

 ." نهادند نام اش ید گاه و مه مرداد/  یگاه که بود ما یسرد دم و یگرم دل"

 

 

 (نمره/۵() حیتلم)؟ است دیمج قرآن هیآ کدام ادآوری ریز عبارت-۱۷      

 ."  دارد لب بر را یوح اتیآ اش زهیسنگر  و سنگش ی صخره  هر ، کوهش ، غارش ، درختش یوحتّ 

 

           یتست سواالت    

    ﷽ 

 

 ؟ ستین" صفت+صفت+اسم" یالگو مطابق ی اسم گروه  کدام_ ۱      

 یصادرات مرغوب  یخرما: الف

  

          دانشگاه یغرب یورود:ب

 

 یچرم بند یا عقربه ساعت:ج

  

    یا روزهیف یآب یروسر:د

       

 متن  در_ ۲      

 "میتوا بیحب  و معشوق  ما و یمائ محب و عاشق تو: دیگو بنده و باشد عاشق ی بنده بر آنگاه کند، خود عاشق خودرا ی بنده" 

 

 دارد؟ وجود یاسناد فعل چند  

 

      سه:ج       دو:ب        کی:الف

 

 چهار :د 

 

 ........  یعنی بیترت به" یتجلّ _  اقیتر_ مدهوش_ بزم_ سودا_"۳      

 

   کردن جلوه _ پادزهر_ دودل_   محفل_ اقیاشت:الف



 

 دنیگرد دایهو_  زهر ضد_  شتنی خو یب_  افتیض_ یوانگید:ب

 

  شدن نمودار_ زهرآلود_ رسته خود از_ محفل_  الیخ:ج 

 شدن  آشکار_  زهر_  ریّمتح_  افت یض_  عشق: د

 

 است؟ نرفته کار به" معادله اسلوب" ی هیآرا تیب کدام در_ ۴      

 

 .  گل  جدا حال هر به ستین خود نکهت از /نهانند شیخو سخن در سخنان نیرنگ: الف 

 ستین خانه نهیی ،درا وقت یصفا از ریغ/زعارفان خاطر کدورت    مجو  صائب:ب

 

 . شیخو خاکستر به نشانند زود را شعله  /ازحال مکافات غیت فکند را سرکشان: ج 

 

 شیخو دلبر از ام  مانده جدا که من نوایب /یول نفسانند هم دم همه گل و بلبل:د 

 

   تیب مفهوم_ ۵      

 "  ستی ن سامان در عشق به بودن باجان / ستین جان کش نهد قدم یکس درعشق"

 ؟  است امده تیب کدام در

 ینیب آسمان هفتم به را خود ، زمان در وانیک  چو/ ییآ عشق وانیا یسو  یشهوان دانیم از گر:الف

 

   ینیب نردبان اندر هم را  خود  سالکان گرید چو/ باال آن یسو ییبپو عالم نیا از قرن صد اگر:ب

 

   ینیب جان نقاش همه ییآ نید راه در وگر/ یابی دل فًراش همه ییآ عشق باغ در اگر:ج

 ینیب انیم در را خود چو یباش یکی گبران از هم/ یگرد حق راه دیشه یروز در بار صد اگر:د

 عبارت  مفهوم_ ۶      

 " کنم؟  ادی چگونه تو ،از دیاین ادی خود از ،مرا زند برمن جمال   آن آفتاب تاب   و رسم حضرت  آن در من  چون: گفت"  

 

 است؟  متناسب تیب کدام مفهوم با 

 

 متاب  رو یو از دیبا لتیدل گرد/  آفتاب ل یدل آمد آفتاب: الف 

 

 . دید چاه در عاقبت را شتن یخو /دید ه را یک  دارشد ایدن که هر:ب 



 

 گوش؟  کند  کجا گرانید ادی /فراموش کند را خود کاو  آن: ج 

 

 کجا؟ آفتاب شمع کجا مرده چراغ /ابد؟یدر چه دشمنان  دل دوست یرو به:د 

 

 دارد؟ یمفهوم قرابت: کند بر  ظلم یبنا شهیر از /دیبا که بنا نیا زبن کن بر" تیب با تیب کدام -۷      

 . است ونیش دائم  ریزنج خانه در سبب  نیز/کندیم تیسرا ظالم در مظلوم ی ناله: الف

 .دیکن ادیص ی خانه شدن رانیو فکر /باک چه سوخت  اگر چارهیب من ان یآش: ب

 

 . معمارش طرح  از بود یرانیو آثار نیهم /دارد یستین اساس یهست ی خانه یبنا: ج

 

 .کرد ادگاری نکو نام و برفت عادل  /بماند او از زشت   ی قاعده و بمرد ظالم: د

 

 است؟  نادرست آن مقابل نهیگز کدام یکلمفهوم_ ۸      

 

 آزاد  اجانب دست از شود  کاو یا خانه:الف

 ی زیست گانهیب: است الحزن تیب که خانه نیا کنش رانیو زاشک

 

  خود کله یکی سر به میس از:ب

   بودن امیق اماده و دماوند کوه یبلند: کمربند یکی انیم به زاهن

 

 ینیزم فسرده قلب تو: ج

 خواهان  یآزاد یدردمند:  چند کی نموده ورم ازدرد

 

 ی دار نهفته دل گرآتش:د

   یستادگیا و صبر  به سفارش:  سوگند جانت به جانت سوزد

 

 

 است؟ یاضاف بیترک یتمام نهیگز کدام یبهایترک_ ۹      

 

 یهرملت نامش، جم، دیجمش ، قدم ثابت مردم:الف

 



 دل آتش روزگار، مشت نحس، مردم  ، بشر چشم ،یتیگ گنبد:ب

 

  روزگار مشت ، نامش  ، بشر چشم ، یتیگ گنبد: ج

 

 دل  آتش ، بشر چشم ، یتیگ گنبد  ، معجر دیسپ: د

 

 ؟ است  نادرست  واژه کدام یامال ریز عبارت در_ ۱۰      

 یجاهل و دارد توقّع مرّوت  اصحاب یسنا که یلیبخ داردو چشم مصلحان ثواب که یمفسد: ابندین و برند یزیچ یآرزو تن سه"

 ." بود برابر مردان کین با که ورزد الحاح و زدیبرنخ حرص و غضب  و سفاهت سر از که

 ثواب :د    سنا:ج    الحاح:ب    سفاهت:الف

 

 است؟ نادرست نهیگز  کدام_ ۱۱      

 " اموز یب پروانه ز عشق سحر مرغ یا" مصرع در:الف

   نیدروغ عاشق نماد:سحر مرغ

  یواقع عاشق نماد: پروانه

 

 "  یبشو حق مردان  چو وجود مس از دست" مصرع در:ب

  یهیتشب اضافه: وجود مس

 

 " میکرد مانیسل ملک نیا در که را یکس ان" مصرع در:ج

 .  است قاجار شاه احمد مانیسل از منظور

 

 "  ینیزم فسرده قلب تو" مصرع در:"د

 دارو هامیا  فسرده واژه

 

 ؟ ستین  هیکنا نهیگز  کدام_ ۱۲      

   رفتن باال راست وارید از:الف

  اوردنین در سر:ب

   دادن یکس دست کار:ج

 شدن خطرناک اوضاع:د

 

 ؟ است درست نهیگز  کدام_ ۱۳      



   موالنا از هیماف هیف   عربلو احمد از فرهاد و نیریش ی قصه:الف

   یشجاع یمهد دیس: سازان سنگر تیروا:ب

   مقفع بن عبدهللا: دمنه و لهیکل  یفارس ترجمه:ج

   یباستان دکتر از ریکو:د

 ؟  است نادرست" اریهوش و مست" درس درباره نهیگز  کدام_ ۱۴      

   است  یاجتماع طتز ینوع متن   فالب::الف

   است  کرده عمل مناظره  وهیش به شعر نیا در یاعتصام نیپرو:ب

 .  است  یحماس ییروا:  ،لحن:ج

 .  باشد یم یخوار رشوه رواج و مردم فقر محتوا:د

 مصرع در را نوع_ ۱۵      

 "  میشو جا  آن ، یسرا را یوال است کینزد گفت"

 ؟  است کدام

 ی مفعول: د     ینهاد:ج    اضافه حرف:ب    اضافه فک"الف

 

 دارد؟  یشتریب ییمعنا تناسب(( شد همراه سوزها با روزها /شد گاهیب روزها ما غم در))  تیب نیا  با تیب کدام_ ۱۶      

 

 دارد  نهیک از یحالت یمهربان یحت تو یب/دارد نهیآد کی بعدازظهر رنگ تو یب صبح: الف

 

 دارد  نهیآد و شنبه  از خبر  یک اما عشق/یعشقباز کار است لیتعط ندیگو یم تو یب:ب

 

 دارد  نهیس در او  که یزخم یچاه کبوتر آن/یقرار یب با کشد یم پر عاشقان یهوا در:ج

 

 دارد  نهییآ پر شهر دیکل دستش در آنکه/دیگشا یم را یرگیت بزرگ قفل ناگهان:د

 

 ست؟ین کسانی هی بق با تیب کدام در هی قاف یدستور نقش-۱۷      

 

 دید چو مرا راهش سر بر خاک به غلتان:الف

 رفت  و گرفت گرید ره من، ز کشان دامن

 

 رود یم که را دلم ریبگ عنان گفتم:ب

 رفت و گرفت تکاور عنان وفایب آن

 



 برو و بشنو من ز که گفتمش نکته کی:ج

 رفت و گرفت ابتر من بر شیب نکته صد

 

 بود  کرده عشق ستم با یخو که هم دل:د

 رفت و گرفت ستمگر نگار آن دنبال

 

 ؟  ندارد وجود زیمم نهیگز کدام در-۱۸      

   غم چمن کی:الف

 نخل نفر دو:ب

  پارچه توپ کی:ج

 عشق   خانه کی:د

 

 ؟ است متفاوت ها نهیگز ریسا با نهیگز کدام مفهوم-۱۹      

 

 باران و باد آواز ستیباق زمانه در تا/ ماند تو و  من از بعد محبت  نغمه نیو: الف

 بماند دوار گنبد نیا در که یادگاری /خوشتر دمیند عشق سخن  یصدا از: ب

 

 عشق  یبنا نگردد ریپذ خلل یعنی /دوام نهادندبر عشق اساس  و عشق: ج

 

 ارا ی شمار فرصت ارانی یجا به یکین / وافسون است افسانه گردون مهر روزه ده: د

 

 

 است؟ آمده درست نهیگز کدام در" طاق" یمعان-۲۰      

 

 . سقف همتا، یب کتا،ی ، فرد: الف

 .سقف  ، کمان وان،یا ابرو،: ب

 

 ابرو  فرد، وان،یا سقف،:  ج

 .رواق کتا،ی  کمان،  ، همتا یب:د

 

 

 دیباش موفق                     


