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نمره سؤاالت ردیف 

١

الف) قلمرو زبانی (7نمره) 
معنی واژههاي مشخّص شده را بنویسید.     1

الف)هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است.                                        ب) در نفیرم مرد و زن نالیده اند. 
ج) همواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند.               د)شیرمردي باید این ره را شگرف 

 1

براي واژة /0 5 یک مترادف و یک متضاد بنویسید.  «حزین»2  

با توجه به معنی، واژة درست را انتخاب کنید.     3
الف) براي انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند، ........ را قرعه به نام هدهد افتاد. (غذا – قضا) 

ب) داشتم می گفتم آن شب نیز / ........... سرماي دي بیدادها می کرد (سورت – صورت) 

 0/5

در عبارت هاي زیرامالي چهار واژه، نادرست است. درست هریک را بنویسید.    4
الف)سیاوش چنین گفت کاي شهریار          که دوزخ مرا زین سخن گشت خار  

ب) دیروز یک دست از لباس هاي نودوز خود را به انظمام مایحتوي از خانه بیرون انداخته ام.  
ج)آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و الهام، در صموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. 

د)از بیم عقرب جرّارة دموکراسی قرن بیستم، به مار قاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه بردند.  

 1

کاربرد نشانۀ « ان» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  5 
الف) بامدادان                           ب) سحرگاهان                            ج) خاوران                            د) بهاران 

 0/25

با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.     6
گفت: «نزدیک است والی را سراي، آن جا شویم»                گفت:« والی از کجا در خانۀ خمار نیست؟» 

الف) کارکرد «را» چیست؟                                     ب) با توجه به معنا، کدام فعل اسنادي است؟ 
 0/5

در نوشتۀ زیر، یک پیوند وابسته ساز و یک پیوند هم پایه ساز مشخّص کنید.     7
«می خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحد دنیاي خلقت قرارداده است و دیگر در آن ذي حیاتی نفس نمی کشد.» 

 0/5

در بیت زیر، ترکیب هاي اضافی را پیدا کنید و بنویسید.     8
          « زین بی خردان سفله بستان        داد دلِ مردم ِ خردمند» 

 0/5

در هریک از نمونه هاي زیر، کدام واژه حذف شده است؟ نوع حذف را بنویسید.    9
الف) چه حرف تازه اي براي گفتن مانده است یا چه چیز تازه اي براي نوشتن؟ 

ب) گر آتش دل نهفته داري              سوزد جانت، به جانت سوگند  

 1

نقش دستوري  واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.    10
الف) عشق حقیقی، دل و جان را پاك می گرداند.  

ب) سرانجام گفت ایمن از هردوان           نگردد مرا دل، نه روشن روان 
ج) تا چشـم بشـر نبینـدت روي          بنهفتـه به ابر، چهـر دل بنـد  

 0/75

ادامۀ سواالت در صفحۀ دوم 
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نمره سؤاالت ردیف 

٢

با توجه به گروه هاي اسمی زیر، جدول را کامل کنید.    11
الف)برجسته ترین شاگرد حوزة ادبیات 

ب) قلب آن کویر       

مضاف الیه مضاف الیه  صفت مضاف الیه  
 0/5

ب)قلمرو ادبی (5 نمره) 
مفهوم هریک از کنایه هاي مشخّص شده را بنویسید.   12

الف) می خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حلّاجی.

 

 

                        

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

   
  

 ب) هرکه بی روزي است، روزش دیر شد

 0/5

مفهوم نمادین واژههاي مشخّص شده را بنویسید.   13
الف) آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد         غیر ازشب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟ 
ب) بشنــو این نی چـون شــکایت مــی کنـــد          از جــدایــی هـــا حــکایت مــی کنــد 

 0/5

وین مردم نحسِ دیومانند، با توجه به ابیات «تا وارهی از دم ستــوران14 
با اختـر سعد کرده پیوند»، با شیر سپهر بسته پیمان

الف) شیرسپهر استعاره از چیست؟              ب) مفهوم کلّی دوبیت، خلق کدام آرایه را به یاد می آورد؟ 

 0/5

آرایۀ مشترك ابیات زیر را بنویسید.   15
آشنایان را در ایام پریشانی بپرس شانه می آید به کار زلف در آشفتگــی

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست محـرم این هـوش جز بیهـوش نیست *

 0/25

در تشبیه به کار رفته در سرودة زیر، مشبه و مشبه به را مشخّص کنید.     16
«آن خداوند و سوار رخش بی مانند/آن که هرگز – چون کلید گنج مروارید– گم نمی شد از لبش لبخند» 

 0/5

در بیت زیر، کدام واژه کاربرد مجازي دارد؟ مفهوم آن را بنویسید.     17
          «سراسر همه دشت بریان شدند                  برآن چهر خندانْش گریان شدند» 

 0/5

با توجه به نوشتۀ زیر، در کدام یک از ترکیب هاي مشخّص شده، آرایۀ استعاره وجود دارد؟    18
«آن شب نیز ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و گل هاي الماس شکفتند.» 

 0/25

 19
  .........................................................................
  ......................................................................... 
  ......................................................................... 

ابیات زیر را با توجه به بخشهاي «شعرخوانی» کتاب کامل کنید.
الف) آیینــۀ نگاهــت پیوند صبح و ساحل          

ب) وجــه خــدا اگر شـودت منظــر نظـر          
ج) شــاهد نیــاز نیست که در محضر آورند          
 ..........................................................................  د) تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن اي میهن!          

 2

ج)قلمرو فکري (8نمره) 
در بیت «جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن       بِدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است»، شاعر به چه    20

مضمونی تاکید دارد؟ 
 0/5

ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم 
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٣

مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید.    21
 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود راستی خاتم فیروزة بواسحــاقی *
 کی بود؟ کجــا بود؟ کیاش نام نهـادند؟ کاووس کیانی که کیاش نام نهادند *

 0/5

 22 0/5 با توجه به سرودة « بخند؛ زیرا خندة تو براي دستان من شمشیري است آخته»، منظور از «شمشیر آخته» چیست؟  

هریک از ابیات زیر، یادآور کدام یک از هفت وادي در سرودة  عطّار است؟( نام وادي را بنویسید.)    23
 هر که فانی شد زخود، مردانه اي است الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا 
 جملـــه ســر از یک گریبان برکنند  ب) روي هـا چون زین بیـابان درکننـد 

 0/5

با توجه به بیت «اي مـادر سرسـپید بشـنو   / ایـن پنـد   سـیاه  بخـت فرزنـد  »، منظـور شـاعر   از«مادرسرسـپید » و 24 
«فرزند سیاه بخت» چیست؟  

 0/5

با توجه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.     25
« محبت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. عشق خاص تر از محبت است و محبت خاص تر از معرفت است. 

   به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دوپایۀ نردبان نسازد.»  
الف) سهروردي شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟          ب) نهایت محبت چه نام دارد؟ 

 0/5

با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.    26
          «یکی تازي اي برنشسته سیاه                  همی خاك نعلش برآمد به ماه»  

الف)منظور از تازيِ سیاه چیست؟                                ب)مفهوم مصراع دوم را بنویسید. 

 0/5

شکسپیر در بند زیر چه ویژگی هایی را براي عشق جاودانی برمی شمارد؟     27
 «این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند /و نه توجهی به گرد و غبار و جراحات پیري دارد/» 

 0/5

معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید.
نان را از من بگیر اگر می خواهی/ هوا را از من بگیر، اما/ خنده ات را نه    285 0/

در دفتـــر زمانه فتد نامش از قلم  /0 75 هر ملّتی که مردم صاحب قلم نداشت 29  

چنیـــن است سوگند چرخ بلند  /0 5 کــه بر بی گنـاهان نیــاید گزنــد 30  

آن که او را شناسد، دوري او را تحمل نتواندکرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید.    315 0/
 0/5 شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوي غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود.     32

پردةناموسِ بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزي به خطايِ منکَر نبرد.    3325 1/

20  «موفق باشید»   جمع نمرات 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور
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) 25/0(خطاي زشترا به خاطر )25/0( و روزي مقدر کسی  5/0خداوند آبروي بندگان را به خاطر گناه آشکار نمی برد 33

 12، ص 25/0 قطع نمی کند
1/25 

 .موفق باشید 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور
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مدت امتحان: 90 دقیقه تاریخ امتحان:  7 /1398/6   : هتشر    3 یسراف :سؤاالت  امتحان نهایی  درس  کلیه رشته ها  
 آموزشی
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

١

الف) قلمرو زبانی( 7نمره)  معنی واژه ، امال و دستور 
معنی لغات مشخّص شده را بنویسید.    1

الف) بگراي چو اژدهاي گرزه  
ب) در آخر اتاق یکی از مردان معمر دهکده کتاب را بر روي زانو گشوده بود.  

ج) خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد  
د ) با حال استیصال پرسیدم :«پس چه خاکی به سرم بریزم؟»  

هـ) چشمۀ آب سردي که در تموز سوزان کویر از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید. 
و) بخند؛ زیرا خندة تو / براي دستان من،/ شمشیري است آخته  

 0/25
 0/25
 0/25
 0/25
 0/25
 0/25

در هریک از موارد زیر، یک نادرستی امالیی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسید.    2
الف) پس عشق از بحر این معنی، فرض راه آمد.   

ب) و آن باغ پر ازگل هاي رنگین و معطّر شعر و خیال درصموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. 
ج) عصارة تاکی به قدرت او شهد فایغ شده.  

 0/75

در هریک از موارد زیر، امالي درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید.    3
الف) صدایی که می آمد (هزین ترین / حزین ترین) و عاشقانه ترین صدایی بود که می آمد.  

ب) سیاوش چنین گفت که اي شهریار                       که دوزخ مرا زین سخن گشت (خار/ خوار) 
ج : خوان هفتم را / ... / آن (هریوة – حریوة) خوب و پاك آیین روایت کرد/   

 0/75

نوع «وابستۀ وابسته» را در گروه هاي اسمی زیر تعیین کنید.  4 
          الف) اسیر این جهان                              ب) هفت فرسخ راه 

 0/5

با توجه به شعر «نان را، هوا را، / روشنی را، بهار را، / از من بگیر / اما خنده ات را هرگز» ،  5 
     الف) کدام واژه حذف شده است؟                          ب)حرف ربط «همپایه ساز» را مشخّص کنید. 

 0/5

مفهوم «ان» را در مثال هاي زیر مشخّص کنید.      6 
 ب) کوهان  الف) دیلمان 

 0/5

در سرودة «و نخستین احساس عشق را در جایی می جوید که خود در آنجا به دنیا آمده است»،   7 
      الف) نوع زمان فعل «آمده است» را بنویسید.            ب) ترکیب «احساس عشق» وصفی است یا اضافی؟ 

 0/5

بیت زیر به شیوة بالغی سروده شده است؛ آن را به یک جمله عادي برگردانید.      8
          «چون گشت زمین ز جور گردون             سرد و سیه و خموش و آوند» 

 0/5

مفهوم فعل «ساخت» را در عبارت هاي زیر بنویسید. 9 
 ب) او با نامالیمات زندگی ساخت. الف) آن نامدار، لشکري عظیم ساخت.          

 0/5

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم 
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گروه آموزشی راِه مشاور
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 آموزشی
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٢

در نوشتۀ زیر، یک «نقش تبعی» با ذکر « نوع» آن مشخّص کنید.      10
«رم، پایتخت ایتالیا، شهري است قدیمی. دیوارهاي قطور و باروهاي دودخوردة آن به زبان حال بازگو می کند که ...» 

 0/5

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.      11
«عشق حقیقی، دل و جان را پاك می گرداند.» 

 0/5

ب) قلمروادبی (5 نمره) آرایه هاي ادبی و حفظ شعر 

هریک از ابیات گروه «الف» با کدام آرایۀ گروه «ب» ارتباط دارد؟ (در گروه «ب» یک مورد اضافه است.)    12

ب الف 
تلمیح الف) تا چـشــم بــــشرنبینـــدت روي     /      بـنهفـــته  بـه  ابــر چـهــر دلــبنــد 

اسلوب معادله 
حسن تعلیل 

تضمین 

ب) مستمـع صـاحب سخن را بـر سر کـارآورد /  غنچـۀ خامـوش، بلبـل را بـه گفتـار آورد 
ج) با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است /  مـا را فراغتی است کـه جمشید جم نداشت 

 0/75

با توجه به عبارت زیر و منطق الطیر، «بلبل» نماد چه کسانی است؟  13 
«هدهد به بلبل پاسخ گفت: «مهرورزي تو برگُل کار راستان و پاکان است اما زیبایی محبوب تو چند روزي بیش 

نیست.»  

 0/5

در عبارت زیر، مفهوم کنایی «سماق مکیدن» چیست؟  14 
«گفت: تنها همان رتبه هاي باال را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.» 

 0/5

آرایۀ بارز عبارت زیر را بیابید و نام آن را بنویسید.     15
«معلّم را دیدم که بر کُرسی خود نشست و سپس با همان صداي گرم اما سخت که هنگام ورود با من سخن گفته بود، 

گفت: فرزندان، این بار آخر است که من به شما درس می دهم.» 

 0/5

در تشبیه مشخّص شدة عبارت زیر، «مشبه» کدام است؟  16 
«آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهتابی که هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران هاي غیبی 

سکوتش می گیرم، ناله هاي آن روح دردمند را می شنوم.»  

 0/25

قسمت مشخّص شدة متن زیر،  بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟      17
« فرّاشِ باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.» 

 0/25

 18 0/25 در مصراع «پرده هایش پرده هاي ما درید»، تفاوت معنایی « پرده»، آرایۀ ................. را پدید آورده است.  

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم 
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٣

  ............................................................................... 
جاهاي خالی را با مصراع مناسب کامل کنید.      19

الف) اي مهربان تر از برگ در بوسـه هاي باران 
 ..............................................................................  ب) آه ایـن سر بـریده مـاه است در پگــاه؟ 

ج) اگر مستم اگر هوشیار اگر خوابم اگر بیدار  ..............................................................................  
 تـا کیـمیــاي عـشــق بـیـابـّی و زر شـوي  ..................................................................... د)

 0/5
 0/5
 0/5
 0/5

ج) قلمرو فکري (8 نمره) درك مطلب، معنی و مفهوم نظم و نثر 

بیت زیر به کدام پدیدة اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد؟     20
«گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان                          گفت: کار شرع کار درهم و دینار نیست» 

 0/5

بیت «هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است  /   هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است»، بیانگر کدام وادي عرفانی است؟ 21 
 الف) فنا                         ب) توحید                               ج) حیرت                             د) استغنا 

 0/5

در بیت زیر، منظوراز «نیستان» چیست؟     22 
       «کز نیستان تا مرا ببریده اند          در نفیرم مرد و زن نالیده اند» 

 0/5

0/5 در بیت «پراگَنده کافور بر خویشتن / چنان چون بود رسم و ساز کفن»، منظور شاعر را از «مصراع اول» بنویسید. 23 

0/5 در شعر «این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد»، منظور از «کلید گنج مروارید» چیست؟ 24 

0/5 در بیت «پنهان مکن آتش درون را  /   زین سوخته جان شنو یکی پند»، « سوخته جان» چه کسی است؟      25 
مقصود شاعر از مصراع دوم بیت زیر چیست؟     26

          «چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم          من می روم سوي دریا، جاي قرار من و تو» 
 0/5

0/5 عین القضات، در عبارت «حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب»، چه چیز را سبب ادامۀ زندگی می داند؟ 27 

عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.      28
الف)و صبح، هنگام «چریغ آفتاب» کنار «قنات حسنی» در شهر سیرجان اتراق کردیم. 

ب) معبر تمام شد و وارد محوطۀ پیش روي خاك ریزهاي دشمن شدیم. 
ج) و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.  

د) در این اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد.  

 0/5
 0/5
 0/5
 0/5

اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.    29
الف) گفت: «نزدیک است والی را سراي، آن جا شویم»  

ب) این [شعر] عیار مهر و کین مرد و نامرد است   
ج) هـر یکی بینا شـود بـر قدر خویش                  باز یـابد در حقیقت صـدر خـویش 
د) در غـم مـا روزهــا بی گــاه شـد                   روزهـا با سـوزها همــراه شـــد  

 0/5
 0/5
 0/5
 0/5

20. موفّق باشید  جمع نمره          

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور
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 نمرهپاسخ ها  ردیف

١

 ، امال و دستورمعنی واژه  )نمره7( قلمرو زبانی) الف
 161، ص 25/0 ،سالخورده )ب                                                                          35، ص 25/0نوعی مارسمی،  )الف  1

 134ص  ،0/ 25 ،درماندگی) د  26ص  ،25/0 ،بیگانگان )ج
 150، ص 25/0بیرون کشیده) و              70، ص 25/0، مطابق تیرماه شمسی، ، ماه دهم از سال رومیانماه گرما) هـ

  

5/1 

 12ص  ،25/0 ،فایق )ج  73ص  0،/25سموم )ب  53ص  ،25/0بهر) الف 2
  

75/0 
110ص  ،25/0، هریوه )ج  101ص ، 25/0خوار )ب  90ص  ،25/0، ترین حزین) الف  3

  

75/0 
 5/0 66ص ، 25/0، ممیز) ب  67ص  ،25/0، الیهمضاف صفت  )الف  4
 5/0 141ص  ،25/0 ،اما) ب  151ص ، .)که نهاد است نیز حذف شده است» تو«( 25/0 ،)از من نگیر( فعل نگیر )الف 5
 5/0 152، ص25/0 ،شباهت )ب  152ص  ،25/0، مکان )الف  6
 5/0 155ص  ،25/0، ترکیب اضافی )ب  155ص  ،25/0، ماضی نقلی )الف  7
 5/0 34ص ، 5/0، »سرد و سیه و خموش و آوند گشت زمین ز جور گردونچون « 8
 5/0 105ص  ،25/0سازش کرد،  )ب  105، ص 25/0  فراهم کرد، ) الف  9
 5/0باروهاي دودخورده :  یا  معطوف  62ص  ،5/0 ،پایتخت ایتالیا: بدل  10
 5/0 54ص ، 25/0، مسند: پاك   25/0، نهاد: عشق 11

 آرایه هاي ادبی و حفظ شعر) نمره 5( قلمروادبی) ب

 75/0 27ص  ،25/0 ،تلمیح) ج  49ص ، 25/0، اسلوب معادله )ب  34 ص 0، /25 ،حسن تعلیل) الف 12
 5/0 121ص ، 5/0 ،عاشقان مجازي  13
 5/0 141ص ، 5/0، انتظارکشیدن  14
 5/0 158 ،ص 5/0، امیزيحس: صداي گرم   15
 25/0 73، ص 25/0قلب یا قلبم ،  16
 25/0 12ص ، 25/0، استعاره  17
 25/0 47ص ، 25/0، سجنا  18
  57ص  ،5/0، ، در چشم جویبارانبیداري ستاره) الف 19

  96ص  ،5/0 ،خورشید شامگاه؟ سر بریدة! یا نه) ب
 117ص  ،5/0، بود روي سجودم میهن اي میهنبه سوي تو ) ج
  22ص ، 5/0 ،دست از مس وجود چو مردان ره بشوي) د

  

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

نظم و نثر معنی و مفهوم ، درك مطلب) نمره 8(قلمرو فکري ) ج
. نمره اختصاص دهید ،هاي درست مشابه لطفا به پاسخ. همکاران گرامی، خسته نباشید

   19ص  ،5/0، هحاکمان جامعخواري  رشوه 20

5/0 
 5/0 123، ص5/0، غناتاس )د 21

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



  باسمه تعالی
  حصب 8 :ساعت شروع  3: تعداد صفحه  ه رشته هاکلی:  رشته  3 فارسی :درس   نهاییامتحان راهنماي تصحیح  
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  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

٢

  5/0                               46ص  ،5/0 درگاه حق، ،یحقیق/ عالم معنا   22
  5/0  103ص ، 5/0رویارویی با مرگ، براي  )ر ساختنخود را معطّ( آماده شدن  23
  5/0                                 113ص  ،5/0، لبخند  24
  5/0                                35ص  ،5/0، )خود شاعر(رعراي بهاملک الشّ  25
  5/0                               85ص ، 5/0 )رسیدن به وحدت و یکپارچگی( ،حاد و همبستگی با مردماتّ  26
  5/0                               53ص  ،5/0، عشق  27
  60ص  ،25/0 .کردیم اقامت در شهر سیرجان» قنات حسنی«کنار 25/0 طلوع خورشیدو صبح ، هنگام  )الف  28

  92ص  ،25/0. دشمن شدیم سنگرهايپیش روي  )میدان(طۀ و وارد محو ، 25/0 تمام شد گذرگاه )ب
  12ص  ،5/0. است خداوند براي همه پهن شده سخاوتمندانۀنعمت هاي بی مضایقه و  سفرةو  )ج
  137ص ، 5/0 .بلند شد راهروي خانهصداي زنگ تلفن از  ،میاندر این ) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  19ص  ،5/0 .آن جا برویمبه  ؛حاکم نزدیک است خانۀ: گفت  )الف  29
  110، ص 5/0. سنجش محبت و دشمنی مردان و نامردان است مالكاین شعر من  )ب
  123ص ، 5/0. هرکس به ارزش و جایگاه خود پی می برد و در حقیقت از مقام خود آگاه می شود) ج
  47ص  ،5/0. ن با سوز و گداز و هجران سپري شدروزهاي عمر عاشقا) د

  

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  20  »باشید وفّقم«  
  

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



باسمه تعالی 
تعداد صفحه: 4 ساعت شروع: 8 صبح   : هتشر  3 یسراف : سؤاالت  امتحان نهایی  درس  کلیه رشته ها  

مدت امتحان: 90 دقیقه تاریخ امتحان:  11 /1398/03   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    نام و نام خانوادگی :  
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

١

الف) قلمرو زبانی( 7نمره)  معنی واژه ، امال و دستور 
معنی هریک از واژه هاي مشخّص شده را بنویسید  .   1

الف) مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است             ب) معبر تمام شد و وارد محوطۀ پیش روي دشمن شدیم.   
 ج) بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.             د) همواره عشق قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند. 

 1

معادل درست هریک از توضیحات عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید.      2
الف) کمال توجه بنده به حق و یقین بر این که خداوند در همۀ احوال، عالم بر ضمیر اوست. (مراقبت / مکاشفت) 

ب) خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست. (تجرید / اشتیاق) 

 0/5

امالي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید  .   3
الف) گفت: «از (بحر / بهر) غرامت جامه ات بیرون کُنم»  

ب) بزنید خودتان را به ناخوشی و بگویید طبیب (غدقن / قدغن) کرده. 

 0/5

در هریک از موارد زیر یک نادرستی امالیی دیده می شود؛ آن ها را بیابید و درست هریک را بنویسید   .   4
الف) نمی پذیرفتید و طفره می رفتید ولی اسرارهاي من بود که بوي التماس می داد و عاقبت شما را متقاعد کرد. 

ب) شیرمرد عرصۀ ناوردهاي حول / طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود 

 0/5

در گروه کلمه هاي زیر، دو مورد نادرستی امالیی وجود دارد؛ شکل درست هریک را بنویسید.      5
––––«استیصال و درماندگی  سوء هاضمه  مسطور و پوشیده  اجین و آمیخته  مأوا و پناهگاه»

 0/5

نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید   .   6
الف) بنده همان به که ز تقصیر خویش               عـذر بــه درگـاه خـداي آورد 

ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب. 

 0/5

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.      7
الف) چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم                          ب) دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو 

 0/5

با توجه به بیت هاي زیر، درستی یا نادرستی هریک از موارد داده شده را تعیین کنید.    8
 تو مشــت درشت روزگاري                  از گردش ِقرن ها پس افکند 
          زین بی خردان ِسفله بستان                  داد دلِ مـردمِ خــردمنـد   

الف) در گروه اسمی «مشت درشت روزگار»، واژة «مشت»، هسته است.                       درست              نادرست 
ب) ترکیب «مردم خردمند»، وصفی و ترکیب «بی خردان سفله»، اضافی است.             درست              نادرست 

 0/5

در متن زیر، یک نقش تبعی «معطوف» و یک «بدل» بیابید.     9
«ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاري است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترین کوه روي زمین، بر درختی 

بلند، آشیان دارد.» 

 0/5

ادامه سؤاالت در صفحه دوم 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



باسمه تعالی 
تعداد صفحه: 4 ساعت شروع: 8 صبح   : هتشر  3 یسراف : سؤاالت  امتحان نهایی  درس  کلیه رشته ها  

مدت امتحان: 90 دقیقه تاریخ امتحان:  11 /1398/03   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    نام و نام خانوادگی :  
 آموزشی
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٢

در هریک از گروه هاي اسمی زیر، نوع «وابستۀ وابسته» را مشخّص کنید.     10
الف) دوازده سیر زعفران:                                                          ب) شرایط تقریباً پایدار: 

 0/5

در همۀ بیت ها به جز گزینۀ ...... شیوة بالغی دیده می شود.    11
 کـه بخشود بـر بی گنــه دادگر الف) همی داد مـژده یکـی را دگر 
 سخـن گفتنش بـا پسر نرم دید ب) رخ شاه کاووس پر شـرم دیـد 

 دل شـاه از اندیشه یابـد گـزند ج) که هرچند فرزند هست ارجمند 
 که بـر بی گناهـان نیـاید گـزند د) چنین است سوگند چـرخ بلنـد 

 0/25

مفهوم نشانۀ «ان» را در واژه هاي زیر بنویسید    12. 
 : ب) خندان  :الف) بابکان 

 0/5

در عبارت زیر، زمان فعل هاي مشخّص شده را دقیقاً تعیین کنید    .   13
«صداي بلدرچین یک دم قطع نمی شود. جوجه کبک ها، خط و خال انداخته اند.» 

 0/5

در عبارت زیر، یک حرف پیوند هم پایه ساز بیابید.     14
 «برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند. بسیاري در دومین منزل به زاري زار جان سپردند اما آنان که همت 

یارشان بود، پیش تر می رفتند.» 

 0/25

ب) قلمروادبی (5 نمره) حفظ شعر و آرایه هاي ادبی
مصراع اول بیت « .............................................               به هر حالت که بودم با تو بودم میهن اي میهن » کدام است؟    15

الف) اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار                 ب) به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم   
 0/5

 ...................................................... 
 ............................................................. بیداري ستاره، در چشمِ جویباران 

مصراع دیگر هریک از بیت هاي زیر را بنویسید.    16
الف) شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 

ب) 
 ..................................................... ج) یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر    

 1/5

تلمیح به کار رفته در بیت زیر را در یک سطر توضیح دهید.     17
 «با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است                 مـا را فراغتی است کـه جمشید جـم نداشت» 

 0/5

بیت زیر را از نظر کاربرد جناس تام (همسان) بررسی کنید  .    18
  «نی، حـریف هـر که از یـاري بریــد              پرده هـایش پـرده هـاي ما درید» 

 0/5

*
آرایۀ مشترك ابیات زیر اسلوب معادله است یا حسن تعلیل؟ یک دلیل بنویسید.     19

 عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را                دزد دانا می کشـد اول چــراغ خـانه را 
 محرم این هـوش جز بی هــوش نیست              مـر زبان را مشتـري جـز گـوش نیست 

  

*

 0/5

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



باسمه تعالی 
تعداد صفحه: 4 ساعت شروع: 8 صبح   : هتشر  3 یسراف : سؤاالت  امتحان نهایی  درس  کلیه رشته ها  

مدت امتحان: 90 دقیقه تاریخ امتحان:  11 /1398/03   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    نام و نام خانوادگی :  
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٣

در بیت زیر، شاعر براي بیان وجه شبه، از کدام آرایۀ ادبی بهره برده است؟      20
      «عاشق آن باشد که چون آتش بود               گرم رو، سوزنده و سرکش بود» 

 0/25

نوع گفت و گوي شعر زیر را در اصطالح ادبی چه می نامند؟    21
 نخستیـن بار گفتــش کـز کجــایی                  بگفــت از دار ملـــک آشنـــایی  
 بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟                  بگفت انده خـرند و جـان فروشنـد  
 بگفتـا جـان فروشـی در ادب نیـست                   بگفت از عشق بازان این عجب نیست 

 0/25

کدام یک از ویژگی هاي حماسه در بیت هاي زیر دیده می شود؟ آن ها را از کمانک هاي مقابل انتخاب کنید.    22
الف) بدان گاه سوگنــد پرمایه شـاه            چنیـن بود آییـن و این بود راه (ملّی – قهرمانی)  

ب) یکـی تازي اي برنشستـه سیـاه            همی خاك نعلش برآمـد به ماه (خرق عادت – ملّی) 

 0/5

مفهوم نمادین هریک از موارد مشخّص شده را بنویسید.    23
الف) نان را از من بگیر اگر می خواهی / هوا را از من بگیر، اما / خنده ات را نه. / گل سرخ را از من مگیر  

ب)آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه هاي غم و درد                 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟ 

 0/5

ج) قلمرو فکري (8 نمره) معنی و مفهوم نظم و نثر و درك مطلب 
 معنی و مفهوم هریک از موارد زیر را به نثر روان بنویسید. 

پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.    245 0/

در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد.    255 0/

یکی که کبادة شعر و ادب می کشید، جلو رفته جبهۀ شاعر را بوسید.    265 0/

یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.    275 0/

بگراي چو اژدهاي گرزه    285 0/

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ    295 0/

در بنِ این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، گم بود    305 0/

چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوي  /0 5 ببایـد زدن سنگ را بـر سبوي 31  

مفهوم کلّی مصراع دوم بیت زیر با کدام گزینه مناسبت دارد ؟     32
«هیچ نقّاشت نمی بیند که نقشی برکند                  و آن که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده اي» 

کعرِفَتقّ مح رَفناكب) ما ع                                        .کتبادقّ عح دناكبالف) ما ع. 

 0/25

ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



باسمه تعالی 
تعداد صفحه: 4 ساعت شروع: 8 صبح   : هتشر  3 یسراف : سؤاالت  امتحان نهایی  درس  کلیه رشته ها  

مدت امتحان: 90 دقیقه تاریخ امتحان:  11 /1398/03   پایه دوازدهم دورة دوم متوسطه    نام و نام خانوادگی :  
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مرکز سن زانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال 1398  

  

و
  
دانش آموزان ر

نمره سؤاالت (پاسخ نامه دارد) ردیف 

٤

عبارت «کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.»، بر چه مفهومی 33 
تأکید دارد؟  

 0/5

مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید.     34
   «خـانه اي کاو شـود از دسـت اجـانب آبـاد              ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحزن است» 

 0/5

در بیت «گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله         گفت: در سر عقل باید بی کالهی عار نیست!»، بر چه 35 
موضوعی تأکید شده است؟  

 0/5

مفهوم کدام بیت بیانگر این موضوع است که: «ظاهر انسان بیانگر احوال درونی اوست»؟ 36 
الف ) ســرّ مـن از نالـۀ من دور نیـست                لیک چشم و گوش را آن نور نیست   
ب ) هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش                بازجــوید روزگـار وصــل خویش  

 0/25

هریک از بیت هاي ردیف اول با کدام یک از وادي هاي عرفانی ذکر شده در ردیف دوم مطابقت دارد؟    37
ردیف دوم ردیف اول 

وادي عرفانی بیت 
توحید  هریکــی بینــا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقــت صــدر خویش   الف  
استغنا  روي ها چــون زین بیـابان درکنند / جمله سر از یک گریبــان برکننــد   ب  
معرفت  هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است / هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است   ج  

 0/75

بیت زیر با کدام مثَل مشهور از نظر مفهوم تناسب دارد؟      38
«سخنِ گفته دگر باز نیاید به دهن              اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد» 

 ب) تیري که از شست رفت، به کمان بازنمی گردد. الف) از ماست که بر ماست 

 0/25

با توجه به رباعی زیر، منظور از«طریق پاکبازي» چیست؟ 39 
 بـا زخم نشان سـرفرازي نگرفـت  کس چون تو طریق پاکبـازي نگــرفت 
 حیثیت مـرگ را بـه بـازي نگرفت!  زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت 

 0/25

 دمیدند گفتی شب آمد به روز»، کدام توضیح درست است؟ با توجه به بیت «بیامد دو صد مرد آتش فروز 40 
 الف) از شعلۀ بزرگ آتش، شب مثل روز روشن شد.               ب) از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد. 

 0/25

عبارت زیر بر چه نکته اي تأکید دارد؟     41
«وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی که زبان خویش را حفظ کند، همچون 

کسی است که کلید زندان خویش را در دست داشته باشد.» 

 0/5

20   جمع نمره . موفّق باشید 

 

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



  باسمه تعالی
  حصب 8 :ساعت شروع  2: تعداد صفحه  ه رشته هاکلی:  رشته  3 فارسی :درس   نهاییامتحان راهنماي تصحیح  

  دقیقه 90 :مدت امتحان  03/1398/ 11:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  خرداد نوبت ردسراسرکشور و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

١

  معنی واژه ، امال و دستور   )نمره7(قلمرو زبانی) الف
  )گیرد معادل هاي درست، نمره تعلق میبه (   1

                                     25/0؛ 92ص ؛  محل عبور، گذرگاه) ب                                   25/0  ؛ 26ص  ؛ روش، طریق) الف
                                     25/0؛  155ص  ؛ کتاب ) د                                           25/0 ؛  61ص  ؛نوعی ردا ) ج

1  

  5/0   25/0؛   123ص   ؛  تجرید ) ب                                      25/0    ؛ 14ص ؛ مراقبت ) الف  2
  5/0  25/0    ؛ 134ص  ؛  قدغن) ب                                            25/0  ؛  19 ص ؛ بهر) الف  3
  5/0  25/0    ؛ 110ص  ؛هول  ) ب                                          25/0  ؛  89ص  ؛ اصرار) الف  4
  5/0  25/0   ؛ 62  ص ؛جین و آمیخته ع                                  25/0  ؛ 47 ص ؛ ور و پوشیدهتمس  5

  5/0  25/0 ؛ 16ص ؛ ) حذف فعل است (لفظی ) ب              25/0 ؛  16ص  ؛)حذف فعل است(معنوي ) الف  6

  5/0   25/0 ؛ 84ص  ؛مفعول ) ب                                              25/0 ؛ 84مسند ، ص ) الف  7
       36ص  25/0 نادرست ؛  ) ب                                                         25/0؛ درست ) الف   8

  

 5/0  

  5/0  126؛ص  25/0پرندگان یا بلندترین کوه روي زمین؛ : بدل     126؛ص  25/0شهریاري ؛ : معطوف  9
  5/0  74؛ ص  25/0قید صفت ؛ ) ب                                               65؛ ص  25/0ممیز ؛ ) الف  10
  25/0   105  ص  ؛ 25/0ب ،   11
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14  25/0   140؛ ص  25/0ا  ؛ ام  

  حفظ شعر و آرایه هاي ادبی) نمره 5( قلمروادبی) ب
  5/0  117؛ ص  به هر مجلس به هر زندان به هر شادي به هر ماتم ) ب  15
                 57؛ ص 5/0؛ اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )ب       97؛ ص  5/0؛ در دادگاه عشق رگ گردنت گواه) الف  16

   23؛ ص  5/0 ؛کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي) ج
5/1  

شده است که جام جهان بینی داشت و در آن احوال اشاره ، جمشید ت به زندگی پادشاه اساطیري ایراندر این بی  17
  .)درست است ،توضیحات مشابه( ؛28ص ؛جهان را می دید 

5/0  

  5/0  48ص  25/0؛ دوم ، حجاب و پوشش  25/0؛پرده به دو معنی به کار رفته است ؛ اول ، نغمه و آواز   18
دالیل درست ( 48؛ ص  25/0. است  آن مصداقی براي مصراع اول ، ؛ زیرا مصراع دوم در هر بیت 25/0اسلوب معادله    19

  ).دیگر نیز پذیرفتنی است
5/0  

  25/0  )نیز درست است و ایهام مراعات نظیراسب یا تن( 126کنایه ؛ ص   20
  25/0  20مناظره ؛ ص  21
  5/0  106ص  ؛ 25/0 ؛خرق عادت ) ب                                                              25/0؛  ی ملّ) الف  22

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راِه مشاور



  باسمه تعالی
  حصب 8 :ساعت شروع  2: تعداد صفحه  ه رشته هاکلی:  رشته  3 فارسی :درس   نهاییامتحان راهنماي تصحیح  

  دقیقه 90 :مدت امتحان  03/1398/ 11:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی     دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 
   و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  خرداد نوبت ردسراسرکشور و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
  نمره  پاسخ ها   ردیف

  

  

  

٢

  5/0  84ص؛  25/0 ؛ )یا هر اشارة مشابه(دوران حکومت قبل از انقالب ) ب   153ص  25/0؛ ... ، عشق و شادي و خنده )الف  23
  .)نظر همکاران محترم صائب است(       و نثر و درك مطلب نظممعنی و مفهوم ) نمره  8( قلمرو فکري ) ج

  5/0  12ص  ؛)25/0( .را به سبب گناه آشکار نمی برد) 25/0(انخداوند آبروي بندگ  24
ص ؛ )25/0( .که به فکر خودش نباشد)25/0(امکان داردبراي کسی ) قدم در راه عاشقی گذاشتن(عشق پیمودن راه   25

53   
5/0  

  5/0  136ص ؛)25/0(. جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید )25/0(،یکی که ادعاي شعر و شاعري داشت  26
؛ )از قدرتش می ترسیدند(بردند  و از آن حساب می )25/0(داشتند روزگاري همه مردم یا کشورها به روم توجه  27

  62ص ؛ ) 25/0(
5/0  

  5/0  35ص ؛ ) 25/0(؛  حمله کن)25/0(ند اژدهاي سمی یا خطرناك مان  28
؛ ) 25/0(؛ .)ا مصیبت هاي زیادي همراه بودیمما ب( .زیادي وجود داشتدرد و غم ) 25/0(در کشورم  ،در دوران گذشته  29

   84ص
5/0  

  5/0  112ص ؛ )25/0(. شمشیر و سرنیزة زهرآلود داشت، گم شده بود)25/0(رستم در ته چاهی که به جاي آب،   30
؛ ) 25/0(؛ )دست به آزمایش بزنی . (ید دست به آزمودن آن ها بزنی با )25/0(،اگر می خواهی حقیقت را آَشکار کنی   31

  100ص 
5/0  

  25/0  13؛ ص )معرفتک ما عرفناك حقّ( ای) ب(  32
33  5/0  73؛ ص قیقت هر چیز و پرهیز از ظاهربینیه به باطن و حتوج  
  5/0  26ص بیگانه ستیزي، عدم وابستگی به بیگانگان، یا هر توضیح درست مشابه ؛   34
  5/0  21ص . همتر از حفظ ظاهر و رعایت آن استعقل و خرد م  35
  25/0  50؛ ص )لیک چشم و گوش را آن نور نیست ست          ـن از نالۀ من دور نیـم رّــس(یا ) الف(  36
  122 -123صص   وادي عرفانی   ردیف  37

  معرفت   الف  25/0هر مورد 
  توحید   ب
    استغنا   ج

75/0  
  
  

  
  25/0  141؛ ص .)تیري که از شست رفت به کمان باز نمی گردد(یا ) ب(  38
  25/0    95؛ ص معادل مناسب دیگران گذشتگی و هر ، از جعشق حقیقی، شهادت در راه حق  39
  25/0  103ص  ).از بسیاري دود، روز مثل شب تاریک شد(یا ) ب(  40
41  5/0  159؛ ص ی و تالش براي حفظ آنه به اهمیت زبان ملّتوج  

  .ق باشیدموفّ
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