پاسخ نامه

امتحان نهایی درس  :فارســی

پایۀدوازدهم

دورۀ دوم متوسطه رشته های نظری

باسمه تعالی

3

ساعت شروع امتحان 61 :عصر 6311/3/7

مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی

تعداد صفحه 2 :تعداد سؤاالت04 :

آزمون نهایی نوبت دوم خارج از کشور

مدت امتحان 04 :

منصور صالح نیا -دبیر ادبیّات شهررشت

دقیقه

ردیف

* قلمــــــــــرو زبـــــانـــــــــی (معنی واژه  ،امال و دستور7-نمره)

الف
6

*معنای واژه های مشخص شده6( :نمره)

الف) همراهی کردن،بدرقه کردن ( درس  -9ص )07
ب) تاوان  ،جبران خسارت مالی و غیر آن (درس  -2ص )27
پ) قوی ،نیرومند ( درس  – 41ص )427
2

*

3

* شکل درست واژه های نادرست

*هرچند این بیت ازکتاب چاپ  99حذف شده است .
ت)ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد(درس -44ص)97

« معادل معنایی»4/5( :نمره)

ردیف

معنا

واژۀ معادل

الف

لرزان

مرتعش(درس  -41ص)447

ب

حالت

نشئه( درس -9ص)33

سرخوشی

ابا(درس  -41ص  – )411مباهات(درس رواخوانی  -2ص)09

امالیی4/5(:نمره)

داخل کمانک 4/5(:نمره)

الف) سمن( درس -42ص)471

ب ) حوزۀ ( درس  -44ص )92

الف)شبه( ستایش« لطف خدا»-ص)47

ب) صدر(درس  -41ص )421

0

* امالی درست

5

* شکل درست واژه های نادرست

1

* واژه هم آوا ./25(:نمره )

هول  /حول( درس -41ص)447

7

* نقش تبعی :

(4/25نمره )

تکرار(قصّه ) ( درس -41ص)447

0

* زمان فعل مشخص شده 4/25(:نمره)

1

*همخوانی واژه ها با نوع پسوند « ان » در کدام گزینه ؟

امالیی4/5(:نمره)

* توجّه  :زر ذرّ :هم آوا نیست

ماضی نقلی(انداخته اند) ( روان خوانی  -2ص)94
( 4/25نمره )

* ب ( درس  -40کارگاه متن پژوهی )

64

* انتخاب پاسخ درست از

66

* نقش دستوری واژه های مشخص شده :

62

*پاسخ به پرسش ها 4/5(:نمره)الف)جمله پیرو یا وابسته = عشق جاودانی....می بیند.ب)جملۀ هسته/پایه= این گونه است(درس-49ص)411

داخل کمانک4/5(:نمره)

( 4/5نمره )

63

*تفاوت معنایی فعل :

60

* تکمیل جدول (وابسته های وابسته )4/5( :نمره)

65

ب
61

(4/5نمره)

* حذف فعل و نوع آن :

الف)تزویر( درس -41کارگاه متن پژوهی) ب ) ترادف (درس  -42کارگاه متن پژوهی)
ش :مضاف الیه

یادبود :متمم

( درس  -42کارگاه متن پژوهی ) الف -سپری شد

( درس  -41ص )441
ب) بخشید(= صرف نظر کرد)

(براساس کارگاه متن پژوهی دروس 9و  )9صفت م الیه  :آن

ممیز :کربال

(گنج حکمت  -1تیرانا ص  )90ابر ،گوهر افشانی [ می کند] به قرینۀ لفظی

(4/5نمره)

* قلمــــــــــرو ادبی (آرایه های ادبی  ،تاریخ ادبیات و حفظ شعر 5-نمره)
* مفهوم نماد« برزخ سرد» 4/25 ( :نمره ) استبداد حاکم برجامعه /ظلم و ستم در دوران حکومت قبل از انقالب(درس  -47کارگاه متن پژوهی)

67

*آرایۀ استعاره 4/25 ( :نمره )

60

*دو آرایه از شعر زیر4/5( :نمره) (درس  -40کارگاه متن پژوهی)

ماه  /گل های الماس (درس  -9ص )01

استعاره ( در زندگی)  +استعاره و تشخیص( رها شدن خنده  /منتظر خنده بودن)+مراعات نظیر یا تناسب(در و گشودن)
تشبیه ( خنده چون گل)+کنایه(در به روی کسی گشودن :حلّ مشکالت)
61

*وجه اشتراک دوبیت داده شده از نظر شیوۀ بیان 4/25 ( :نمره )

24

*جور کردنی ابیات الف به آرایه های ب
الف(ابیات )

الف)

ظنز( فساد مسئوالن حکومتی )

(6نمره)

ب ( آرایه )

اسلوب معادله (درس -1کارگاه متن پژوهی)

ب)

تلمیح

( درس-44کارگاه متن پژوهی)

پ)

مجـــــاز

( درس  -42ص)471

ت)

تشبیه

(درس -1کارگاه متن پژوهی)

1

(درس  -2کارگاه متن پژوهی)

ردیف
26
22
23

* ادامۀقلمــــرو ادبی (آرایه های ادبی  ،تاریخ ادبیات و حفظ شعر 5-نمره)
*درست و نادرست بودن گزینه های داده شده 4/5( :نمره)

الف) درست (درس  -41ص)417

ب ) نادرست(درس-9ص )11

*نام پدیدآورندگان آثار داده شده 4/5( :نمره)

الف)پایلو نرودا (درس  -40ص)414

ب ) شفیعی کدکنی(درس-0ص )10

*مصراع دوم بیت داده شده در کدام گزینه ؟ 4/25( :نمره)

الف) دیوارزندگی را زین گونه یادگاران (شعر خوانی  -2ص)10

20

*انتخاب واژۀ مناسب بیت های دادشده از داخل کمانک 4/5( :نمره) الف)کیمیا ((شعر خوانی  -4ص)22

25

*کامل نمودن ابیات داده شده 4/75( :نمره)الف)شاهد(شعر خوانی -1ص/ )91ب)سجودم(شعرخوانی  -1ص/ )440پ)بی گناه (شعر خوانی  -1ص)91

پ

* قلمــــــــــرو فکــــری (معنی ومفهوم نظم و نثر و درک مطلب8-نمره)

*
21
27
20
21
34
36
32

*معنی و مفهوم موارد

داده شده به نثرروان 0( :نمره)

تو (خداوند) عامل فضل و بخششی  ،تو شایستۀ ستایش هستی .

(= آشکار کنندۀ برتری ها = تعز من تشاو الحمداهلل )

در این دوشهر  ،توقف کوتاهی نمودیم .
( از زبان هدهد ) من بیشتر از همه
تندی

ب)عشقت(شعر خوانی  -1ص)440

شما پرندگان سیر و سفر نموده ام  =(.با تجربه بودن)

 ،تیزی  ،حدّت سرمای زمستان بسیار شدید بود(= ظلم وستم حاکم بر جامعه)

(خداوند)رزق و روزی آفریدگان را به سبب خطا و گناه ناپسندقطع نمی کند.

(4/25نمره)

( ستایش« لطف خدا»-ص)47

(4/25نمره)

( درس -9ص)14

(4/25نمره)

(درس  -41ص)427

(4/25نمره)

( درس  -41ص )479

(رزاق بودن خدا  /رزق و روزی بندگان  ،مقرر و همیشگی است)
(4/5نمره)

روزگار ما با غم و اندوه عشق سپری شد و همراه با سوز و گدازبود =( .عاشق همیشه اندوهگین است.خلوت عاشق با معشوق /در سوز و گداز بودن عاشق و
(4/5نمره)

دشواری راه عشق  /دوام عشق ،گذر عمر عاشق)

30
*
35
31

( درس  -1ص )10

با وجود این که تمام هستی من از ثروت و خوشی های دنیا خالی است .آسایش و آرامشی دارم که جمشید(= پادشاه پیشدادی) چنین
آسایشی نداشت.

(= رهایی از تعلقات دنیوی موجب آرامش می گردد/ .آسایش در قناعت /ترجیح آسودگی فکری به ثروت و خوشی های زودگذر دنیا)
(4/5نمره)

33

( درس  -4ص )42

( درس  -1ص )20

وجودی شرم زده اما واال و ارجمند دارم [آن را با گناه آلوده نمی سازم]پس ،اگر بی گناه باشم[که هستم] حتما از این آتش رهایی می یابم.
(= ایمان داشتن سیاوش به پاکی خود و نداشتن ترس از آزمون سوگند خوردن  /مجازات و مکافات عمل)

(4/75نمره)

( درس -42ص )471

(گفتم) الهی زندگی ات ویران گردد! بیش از حد که خوردی  ،دوباره که نگاهت به غاز افتادریال اختیار خودت را از دست دادی
(4/75نمره)

(= سرزنش شدن مصطفی توسط میزبان و تنبیه شدن او)

( درس  -41ص )417

*درک مطلب 0( :نمره)

* ابیات داده شده یادآور کدام وادی :

(4/5نمره)

الف) وادی  1یا توحید (درس-41کارگاه متن پژوهی ص)420
* بیت مرتبط و مفهوم مشترک ابیات داده شده :

ب) وادی  1یا استغنا (درس -41ص)421

( 6نمره )

( درس  – 42ص)470

بیت  )4با گزینۀ الف -مفهوم  :رنج تهمت /تحمل سختی برای اثبات بی گناهی  /ترجیح مرگ بر ذِلّت

بیت  )2با گزینۀ پ – مفهوم  :هیچ کس محرم راز عشق نیست /هرکس به اندازۀ ظرفیت وجودی اش از معرفت حضرت حق بهره مند می شود ( .درس )17 – 1
*مقصود نویسنده از عبارت داده شده :
37

( درس  -9کارگاه متن پژوهی )

(4/5نمره)

عامل مرگ انسان های بزرگ خودشان هستند /ناپایداری قدرت  /حرص و زیاده جویی موجب نابودی است.
*پاسخ پرسش ها با توجه به بیت داده شده :

( درس  -42ص) 471

(4/5نمره)

30

الف) اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک سیاوش

31

*انتخاب مفهوم درست

بیت های دادشده از داخل کمانک 4/5( :نمره)

الف)تقابل عقل و احساس(درس  -9کارگاه متن پژوهی )
04

ب) سرعت اسب

*جور کردنی ابیات داده شده با مفاهیم موجود در صورت سؤال

ب) امید بخش بودن خندۀ معشوق برای عاشق (درس  -40کارگاه متن پژوهی )
(6نمره)

الف)ازدست دادن اختیار با دیدن جلوۀ یار (درس  -4کارگاه متن پژوهی ) ب) در غم و اندوه  ،ظاهری خندان داشتن (درس  -40کارگاه متن پژوهی )
پ) اشتیاق پــــایــــان ناپذیر عاشق (درس  -1کارگاه متن پژوهی ) ت) پاک بازی (درس  -44کارگاه متن پژوهی )
کاری از  :منصور صالح نیا – دبیر زبان و ادبیّات فارسی شهررشت

2

