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نمرهدارد(  برگ)پاسخسؤاالت  رديف 

1 

نمره( 7قلمرو زبانی )   

است؟آمدهعرفاني   اصطالح »خالي شدن قلب سالک از آنچه جز خداست« در توضيح کدام  جملۀ1

 ت( تفريد  پ( تجريد  ب( اشتياق  الف( استغنا

25/0

؟استکار رفتهبه  «جبهه»معنيِ واژۀ  ای همهواژدر کدام بيت،  2

 زبانم را بياني آتشين ده   هعشقي بر جبين نِ( دلم را داغ الف

در آن سينه دلي وان دل همه سوز    افروزای ده آتش( الهي سينهب   

25/0

يک برابر معنايي مناسب بنويسيد.  ، شدههای مشّخصبرای هريک از واژه 3

 ارغندبخروش چو شرزه شير الف(  

کرده بوديد.  حمايلهای درشتتان،  دستتان را بر چشمب(     

5/0

 در کدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟   4

باريد.ال از صدايش ضجّه ميالف( مرد نقّ

«.تت باشدصبگير که اين ناز ش  گفتم: »دِب(  

25/0

 مشخّص کنيد.دارند،   «آوا»همدر زبان فارسي  که  را  ، واژگاني  زير  در بيت5

«بشکنم اين عهد غرامت بکشمگر     از بهر تو صد بار مالمت بکشم»

5/0

درست آن را بنويسيد.شکل  است؛    نادرست  ایدر هريک از موارد زير، امالی واژه 6

 کرديم.راق ميتهنگام چريق آفتاب کنار قنات حسني در شهر سيرجان ا(  الف

کرد.صدای مهيب آن، صدای کودکانه اّما خشک کالش را در خود حزم ميب(     

5/0

امالی درست را از داخل کمانک انتخاب کنيد. 7

کردم.الف( تنها برای تعليم گرفتن، )شبح/ شبه( شما را در ميان تاريکي تعقيب مي

 نيامد بيش پرسيدن )ثوابش/ صوابش(  ( چو عاجز گشت خسرو در جوابشب  

(خوار)خار/  گشت   سخن  زين  مرا  دوزخ  که  رسياوش چنين گفت کای شهريا  (پ  

75/0

شده را از ديدگاه معنايي بررسي کنيد.های مشخّصهای زير، فعلدر هريک از مصراع   8

 «شويمالف( گفت: »نزديک است والي را سرای؛ آنجا    

«شدیخود  ب( گفت: »مي بسيار خوردی؛ زان، چنين بي    

5/0

 سيمرغ است و در پس کوهِی است. نامش شهرياررا نيز پيشوا و پرندگان »ما را در متن شده مشّخصهای تبعي« نوع »نقش   9

5/0د.يبنويس  ، بر درختي بلند آشيان دارد.«بلندترين کوه روی زمينقاف،  

 پاسخ دهيد.  ، های داده شدهابيات زير، به پرسشبه  با توجّه   10

لب خندان بياور چون لب جام    دلي از جور اّياماگر خونين

شادماني را سزاوارباشد  که     رسد زين گنج بسياربه آن کس مي

 الف( مفهوم نشانۀ »ان« را در واژۀ »خندان« چيست؟

« را مشخّص کنيد.)پيرو(  « و جملۀ »وابسته)پايه(  ب( در بيت دوم جملۀ »هسته   

25/0

5/0
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2  

 است؟رفتهکار  در اين بخش از سرودۀ »مهدی اخوان ثالث«، کدام ويژگي دستوری زبان کهن به 11

 و بر آن بر تکيه داده بود«   /بر درختي که به زيرش ايستاده بود»

25/0 

 را در هريک از عبارات زير، مشخّص نماييد.  «حذف»نوع   12

 الف( زندگي، سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار.

 دار بياموز.دستي و کرامت را از درختان ميوهب( تو نيز تيرانا، گشاده   

5/0 

13 
 

 «:مر زبان را مشتری جز گوش نيست  /هوش نيستمحرم اين هوش جز بي»  در بيت

 مشخّص کنيد. وابستۀ وابسته راالف(  

 بنويسيد.  نوع وابستۀ وابسته را  ب(    

5/0 

 در جملۀ زير، بنويسيد.شده را  های مشّخصنقش دستوری واژه 14

 را گويد: تو عاشق و محّب مايي.«  بندهخود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و   عاشق»او بندۀ خود را 

5/0 

 شده را تعيين کنيد.  با توجّه به نوشتۀ زير، درستي يا نادرستي هريک از موارد داده 15

خان خيلي معذرت خواستند که مجبور شدند بدون  آقای مصطفي: »گفتم .اندها دراز کشيدهمهمانديدم چپ و راست »

 «خداحافظي با آقايان بروند.

 نادرست        ساز است.    درست  پايه« پيوند هماندها دراز کشيدهچپ و راست مهمانالف( »و« در جملۀ »

 نادرست        ساز است.                                           درست  ب( »که« در جملۀ ماقبل پاياني، پيوند وابسته   

5/0 

 نمره(  5ادبی ) قلمرو

 کدام گزينه، مصراع دوِم بيت زير، است؟ 16

 ..................................«....................  »ترسم تو را ببيند و شرمندگي کشد

 گناهای حُسن بي  ،ای محسن شهيد منالف(  

 بگو که هيچ نيايد برون ز چاه  ،يوسف  ب(   

25/0 

 

 مصراع نخست کدام بيت، نادرست است؟ 17

 مالحظه افتاده بين راه؟يا ماه بي  ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زودالف(  

 آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه  های آخرتنفسلبريزِ زندگي است  ب(     

25/0 

 مصراع دوم بيت زير را بنويسيد. 18

 ......................................................«  هر پروردی»تو بودم کردی از نابودی و با مِ 

5/0 

 وگو در اصطالح ادبي، چه نام دارد؟نوع گفتاست؛ اين  وگو« يا »سؤال و جواب« سروده شدهشعر زير، بر پايۀ »گفت 19

 از دار ملک آشنايي  :بگفت   »نخستين بار گفتش کز کجايي؟

 انده خرند و جان فروشند«   :بگفت  ؟آنجا به صنعت در چه کوشند :بگفت   

25/0 

20 

 

 گرفتم و راه مدرسه در پيش«:اند؟ آنگاه سر خويش  با توجّه به متن »با خود انديشيدم که باز برای ما چه خوابي ديده

 اند؟الف( واژگان پديدآورندۀ آرايۀ لفظي »سجع« کدام

 ب( يک مورد کاربرد کنايه مشخّص کنيد.   
 

 

25/0 

25/0 
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 ترکيب »کليد گنج مرواريد« در سرودۀ زير، نمايانگر کاربرد کدام آرايۀ ادبي است؟ 21

 کان کليد گنج مرواريد او گم شد«  /شايد بود»اين نخستين بار  

25/0 

 است؟شاعر، در بيت زير، با بيان کدام واژه، مفهومي غيرحقيقي )مجاز( اراده کرده 22

 هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت«   »در پيشگاه اهل خرد نيست محترم

25/0 

 به« است؟»مشبّهٌشده در عبارت زير،  يک از واژگان مشخّصکدام 23

 در مهد زمين بپرورد.«  نباتبگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات   زمرّدينباد صبا را گفته تا فرش    فرّاش»
 

25/0 

 برگزينيد.، پاسخ درست را  های زيرگزينهتوجّه به هريک از  با   24

جناس«  ، آرايۀ »«؟ديد، چشمان تار من و توغير از شب آيا چه ميهای غم و درد/ آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه»ت الف( بي

 «؟تضاددارد يا »

ای را ديد/ او شغاد آن نابرادر بود« کاربرد آرايۀ ادبي »ايهام« مشهود است يا ب( در سرودۀ »ناگهان انگار بر لب آن چاه سايه

 «؟اغراق»

« است يا تضمين» ،«همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي/ همه بيشي تو بکاهي، همه کمّي تو فزاييبارز بيت »آرايۀ  (پ

 «؟تلميح»

75/0 

 بنويسيد. )يک آرايه، اضافه است(آرايۀ ادبي مناسب با هر بيت را برگزيده، در برابر آن   25
 

 پسر نرم ديدسخن گفتنش با   ( رخ شاه کاووس پُرشرم ديدالف

 آشنايان را در ايّام پريشاني بپرس آيد به کار زلف در آشفتگي( شانه ميب   

 کز آب هفت بحر به يک موی تر شوی يک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر  (پ   

 

 آميزیحس  -1

 نمامتناقض  -2

 حُسن تعليل  -3

 معادلهاسلوب    -4
 

75/0 

 بيتي از يک »غزل اجتماعي« دانست؟توان  يک از ابيات زير را ميکدام 26

 ماييد که هرکس نکند مثل من استبن  وطنان در راه آزادی خويشفکری ای همالف(  

 اش نام نهادندپيآن خضر که فرخنده  آيين طريق از نفس پير مغان يافتب(     

25/0 

 درستي پُر کنيد.جای خالي عبارت زير را به 27

 «...... اخوان ثالث است....................کتاب ................»خوان هشتم برگرفته از  

25/0 

 .نام آفرينندگان هريک از آثار زير را بنويسيد 28

 ب( دری به خانۀ خورشيد   مثل درخت در شب بارانالف(  

5/0 

 نمره(  8فكري ) قلمرو

 25/0 ری زديم« چيست؟ها در اين دو شهر، تنها، يک سرپَ قول بيرجندیمراد از »سَر پر زدن« در عبارت »به   29

 توان نمايانگر کدام صفت برجستۀ گويندۀ آن دانست؟سرودۀ زير را مي 30

 ست که جمشيد جم نداشت«ما را فراغتي  ست»با آنکه جيب و جام من از مال و مي تهي

25/0 

 نمايانگر چه مفهومي است؟»صرف کردن صيغۀ بلّعتُ« در عبارت زير،   31

 ها بدون تخّلف، تمام و کمال دور ميز حلقه زده، در صرف کردن صيغۀ بّلعتُ اهتمام تاّمي داشتند.«»مهمان

25/0 

 سواالت در صفحة چهارم  ادامة
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4  

 گانۀ عرفان است؟های هفتيک از وادیبيت زير نمايانگر کدام 32

 بيني ز يک خورشيد تو«شده    گم    »صدهزاران سايۀ جاويد تو

25/0 

 است؟نشيني عارف )ني( دانستهموالنا در مصراع نخست بيت زير، چه کساني را سزاوار هم 33

 « های ما دريدهايش پردهپرده د»ني حريف هرکه از ياری بري

25/0 

 کدام بيت بيانگر داوری مردم دربارۀ »سياوش« است؟ 34

 گناهم رهايي مراستاگر بي مراست الف( سر پُر ز شرم و بهايي  

 گنه دادگرکه بخشود بر بي ب( همي داد مژده يکي را دگر   

25/0 

35 

 

 با توجّه به سرودۀ زير، مقصود نقّال از »قصّۀ درد« چيست؟

 زد/ قصّه است اين قصّه؛ آری قصّۀ درد است«گفت قدم ميگفت و ميآمد/ همچنان ميرفت و مي»همچنان مي

25/0 

 برداشتن« و بيت زير، بر کدام مفهوم مشترك تأکيد دارند؟  -جلّ و عال-  »دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق 36

 ذر به درگاه خدای آورد«عُ تقصير خويشز  که    ه»بنده همان بِ
 

25/0 

 است؟ي تأکيد شدهاتدر سطرهای زير بر چه نک 37

 ای برای نوشتن.چه چيز تازهاست، يا  ای برای گفتن مانده»چه حرف تازه

 که بتواند عشق مرا يا سجايای ارزشمند تو را بازگو کند؟«

5/0 

 در سرودۀ زير، مقصود شاعر از »نان و هوا« چيست؟ 38

 ات را نه.«خواهي/ هوا را از من بگير، امّا/ خنده»نان را از من بگير، اگر مي

5/0 

 روان بنويسيد.معني ابيات و عبارات زير را به نثر   39

 شد.از شنيدن اسم شهر، قند در دلم آب ميالف(  

 ست روزش دير شدروزی ا( هرکه بيب

 تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته.(  پ

 ت( وصول به حُسن ممکن نشود الّا به واسطۀ عشق.

 دانند.ها سخت در محظور گير کرده، تکليف خود را نميمهمانث(  

 جای پای شما بگذارم؛ مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم.سعي کردم که پا  (  ج

 بنشين به يکي کبود اورند راين سپيدمعج برکش ز سر  (چ

 نگردد تبه نام و گفتار پاك ( ز خورشيد و از آب و از باد و خاكح

 نيست از فرسنگ آن آگاه کس ( وانيامد در جهان زين راه کسخ

 کاروان  صد  دشت،   از  آرد  هيون ساروانبه دستور فرمود تا  (  د

 

 

25/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

75/0 

 20 جمع نمره                                                               .باشید و سربلند پیروز                                                                                           
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1  

 .هاي درست و مشابه، نمره اختصاص دهيدقوّت، لطفا به پاسخ  همكاران گرامی، خدا

 نمره( 7زبانی )  قلمرو

 25/0   123ص    25/0  .تجريد(  پ 1

 25/0 163  ص  25/0  .جبين(  الف 2

 5/0  88  ص  25/0  .محافظ  دارنده، نگه  ب(   35  ص  25/0  .خشمگين و قهرآلود  الف(   3

 25/0 140ص    25/0  .شست(  ب 4

 5/0 20  ص  25/0  .صد )سد(    25/0  .)بحر(  بهر 5

 5/0 92ص     25/0  .هضم  ب(   60ص    25/0  .چريغ  الف( 6

 75/0 101  ص  25/0  .خوار  پ(    21  ص  25/0  .صوابش ب(    90  ص  25/0  .شبح  الف( 7

 5/0 19ص   25/0  .(اسناديفعل )  .گشتيشدي:    ب(    25/0  )فعل غيراسنادي(. رويمشويم: بالف(   8

 5/0 120ص   25/0.  بدل:  بلندترين كوه روي زمين    25/0.  معطوف:  شهريار 9

 153ص    25/0  .فاعليصفت    الف( 10

 141ص    25/0.  زاواركه باشد شادماني را سوابسته )پيرو(:     25/0.  رسد زين گنج بسياربه آن كس ميهسته )پايه(:   ب(  

25/0 

5/0 

 25/0 .104ص    25/0كاربرد دو حرف اضافه براي يک متّمم )بر آن بر(.   11

 71ص    25/0  .الف( حذف به قرينۀ لفظي 12

 87ص    25/0معنايي.  ب( حذف به قرينۀ    

5/0 

 5/0 47ص    25/0اليه.  صفت مضافٌ  ب(  25/0.  اينالف(   13

 5/0 53ص    25/0بنده: متّمم.     25/0عاشق: مسند.   14

 5/0 140ص    25/0ب( درست.     25/0نادرست.  الف(   15

 نمره(  5ادبی ) قلمرو

 25/0 97ص    25/0.  «بگو كه هيچ نيايد برون ز چاه  ، يوسفيا »ب(   16

 25/0 96ص   25/0  .«مالحظه افتاده بين راه؟يا ماه بي  /ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زوديا: »الف(   17

 5/0 117ص    5/0ميهن، اي ميهن.  فداي نام تو، بود و نبودم؛  18

 25/0 20ص    25/0مناظره.   19

 5/0 157ص   25/0«.  سر خويش گرفتم»  « يااند؟براي ما چه خوابي ديده»ب(    25/0خويش، پيش.  الف(   20

 25/0 113ص   25/0استعاره.   21

 25/0 27ص    25/0جامعه.   22

 25/0 12ص   25/0فرّاش.   23

 صفحۀ دومها در  ادامۀ پاسخ

http://aee.medu.ir/


 باسمه تعالي   

 2تعداد صفحه:   صبح  8: ساعت شروع هاكلية رشته  :رشته 3فارسی  درس:نهاييامتحان   راهنماي تصحيح

 دقيقه 90  امتحان:ت  مدّ 15/06/1401:  تاريخ امتحان  دورۀ دوم متوسطه دوازدهم  ۀپای  

 و پايش كيفيت آموزشيمركز سنجش   1401سال  ماه شهریورنوبت   درسراسركشور   ه، بزرگسال و داوطلبان آزادروزان  آموزاندانش
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 75/0 10ص    25/0پ( تلميح.     113ص    25/0ب( ايهام.      84ص    25/0الف( جناس.   24

 75/0 23ص    25/0نما.  متناقض  -2پ(     49ص    25/0اسلوب معادله.    -4ب(    103ص   25/0  .آميزيحس  -1الف(   25

 25/0 26ص    25/0.  «مثل من استبنماييد كه هركس نکند    /وطنان در راه آزادي خويشفکري اي هم»  :ياالف(   26

 25/0 114ص    25/0در حياط كوچک پاييز در زندان.   27

 5/0   85ص    25/0سلمان هراتي.  ب(        57ص   25/0الف( شفيعي كدكني.   28

 نمره(  8) فکری  قلمرو

 25/0 61ص    25/0توقّف كوتاه.   29

 25/0 27ص    25/0.  مناعت طبع يا قناعتا  بلندنظري ي 30

 25/0 136ص   25/0تأكيد بر خوردن غذا.   31

 25/0 125ص    25/0.  هفتميا وادي    فقر و فنا 32

 25/0 47ص    25/0.  انددور شده  ب خودويا كساني كه از محب  هاكشيدههجران 33

 25/0 104ص    25/0گنه دادگر«.  كه بخشود بر بي  ب( يا »همي داد مژده يکي را دگر/ 34

 25/0 110ص   25/0مرگ رستم.   35

 25/0 12-13صص   25/0توبه به درگاه خدا.   36

 25/0عشق.  ناپذيري  توصيفيا    استبيان نمودهترين تعابير  با تازهعشق خود را  شاعر   37

 155ص    25/0  .ناپذيري معشوقوصفيا    هاستمحبوب داراي بهترين خصلت

5/0 

 5/0 150ص    5/0زندگي.    هايتضرور 38

 77ص    25/0شدم(.  حال ميبردم )خوشاز شنيدن اسم شهر، لذّت مي  الف( 39

 47ص    5/0شود.  بهره باشد، روزگارش تباه ميكس از عشق بيهر  ب(

 12ص    5/0  است.گرديده  با پرورش و توجّه او، نخلي بلندخرمايي    هستۀ  پ(

 52ص    5/0. پذير استوسيلۀ عشق، امکانرسيدن به زيبايي، تنها به  ت(

 138ص    5/0  كار كنند.دانستند چهنميشدّت گرفتار شده بودند و  بهها  مهمان  ث(

 92ص    5/0برسانم.  سعي كردم دقيقًا از شما پيروي كنم؛ با سرعت خودم را به سنگر    ج(

 35ص    5/0  .بنشين  تخت پادشاهيبر    .بردارروسري سفيد )برف( را از سرت    اين  چ(

  86ص    5/0د.  نكنپاک را نابود نميو گفتار   نيک  آوازۀهاي جهان،  پديده  يک ازهيچ  ح(

 122ص    5/0  .نيست  مسافت اين راه، آگاهكسي از    ؛استجهان از اين راه بازنگشتهكسي در    خ(

 101ص    75/0  .بياورد  دشت  از  اندامدرشت  شترِ  كاروان  صد  شتربان،   كه  داد  فرمان  وزير  به د(  

 

25/0 
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5/0 
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 20 باشيد                                                             جمع نمره   و سربلند پيروز
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بانک سوال ادبیات
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