


باسمه تعالی12فارسی درس: سؤال هاي
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

اداره سنجش و آموزش و پرورش
اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفیهمدیریت

97ماه دی: اولنوبت 

یقهدق80وقت آزمون: 
محل مهر آموزشگاه 10:30ساعت برگزاري: نام و نام خانوادگی:

12/10/97تاریخ امتحان: آموزشگاه: شهید قربانینام 
4:تعداد صفحه36تعداد سؤال: ریاضیتجربی ووازدهم تحصیلی وکالس:دپایه

نمره پس از تجدید نظر:نمره با حروف:                  نمره با عددد:            سودابه لطفی نژادنام و نام خانوادگی دبیر وامضاء: 
بارمي صفحه اولسؤال هاردیف
نمره)5(قلمرو زبانیالف

ـ معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.1
شیر ارغندزهشرالف) بخروش چو 

مقصود خود رسیده است.غایت القصوايکند به ب) گمان می
زند هشیار مردم مست راحد ج) گفت باید 

شدهفایقد) عصارة تا کی به قدرت او شهد 
را در بیت هاي زیر بررسی کنید.» همت«معناي واژة ـ 2

ودــان شـه سلیمـد کــوانـور تــود         مـان شـه جنبـر سلسلـاگهمتالف) 
م بدرقه راه کن اي طایر قدس        که دراز است ره مقصد ومن نو سفرمهمتب) 

واژة نادرست بیابید و درست آنها را بنویسید.ـ در متن زیر چهار3
درگاه حق جلّ و علی الف) هر گه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به

چریق «د تعالی در او نظر نکند بازش بخواند باز اعراز کند، بار دیگرش به تضرع بخواند. صبح هنگام بردارد ایز
خود را بر روي خانه گذاشته بودم قنات حسنی در شهر سیرجان اتراق می کردیم. آن شب نیز منکنار » آفتاب
نضارة آسمان رفته بودم.و به 

) را انتخاب کنید.ـ با توجه به متن واژة درست داخل کمانک (4
صفله)زین بی خردان .................. بستان                داد دل مردم خردمند (سفله ـ

تن زجان و جان زتن .............. نیست            لیک کس را دیدجان دستور نیست (مستور ـ مسطور)
است؟» بدل«تبعیـ کدام بیت داراي نقش 5

اییهمه نوري و سروري همه جودي و جزنی        و یقیلی همه علمی الف) همه عزّي و جال
ش روي رهاییگوید            مگر از آتش دوزخ بودسنایی همه توحید تودندانب) لب و 

نروم جز به همان ره که توام راهنماییج) ملکا ذکر توگویم که توپاکی و خدایی          
د) تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی     تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی

شده است؟ـ در کدام گزینۀ فعل اسنادي به قرینۀ لفظی حذف6
الف) ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد. گفت: از درد دل درویشان

.سیار و اختالف (رفت وآمد) صیادان متواتربب) در وي شکاري 
ـ در کدام بیت واژه هاي مشخص شده به درستی تعیین نقش شده است؟7

متمم ـ موصوف)(»است، افسارنیستپیراهناین «مست گفت : /ی به ره دید و گریبانش گرفتمستمحتسب 
هموار نیست (صفت ـ نهاد)هرت راه رفتن نیس،جرممی روي / گفت افتان وخیزانگفت : مستی زان سبب 
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باسمه تعالی12سؤال هاي درس: فارسی 
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

سنجش و آموزش و پرورشاداره
اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفیهمدیریت

97ماه دینوبت اول: 

یقهدق80وقت آزمون: 
محل مهر آموزشگاه 10:30ساعت برگزاري: نام و نام خانوادگی:

12/10/97تاریخ امتحان: نام آموزشگاه: شهید قربانی
4تعداد صفحه:36تعداد سؤال: ریاضیتجربی و وازدهم تحصیلی وکالس:دپایه

نمره با عددد:                            نمره با حروف:                           نمره پس از تجدید نظر:سودابه لطفی نژادنام و نام خانوادگی دبیر وامضاء: 
بارمي صفحه سومسؤال هاردیف

نمره)2حفظ شعر (
کتاب کامل کنید.» شعرخوانی«ابیات زیر را با توجه به بخش هاي 

.........................................................ـ در مکتب حقایق پیش ادیب عشق19
.........................................................ـ خواب خورت زمرتبۀ خویش دور کرد 20
فریادها برانگیخت از سنگ کوهسارانـ ........................................................... 21
............................................................ـ گفتی به روزگاران، مهري نشسته گفتم  22

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

نمره)8قلمرو فکري (پ
معنی ومفهوم عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

برده بود.وـ سر به جیب مراقبت فر23

ۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. ة دموکراسی ناچار شده به مار غاشیـ از بیم عقرب جرار24

زد. هاي الماس شکفتند و قندیل زیباي پروین سر ـ گل25

و ترك خود کند.نباشدـ در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود 26

نیستـ سر من از نالۀ من دور نیست               لیک چشم و گوش را آن نور27

دـــود اورنــی کبـکـه یـبنشین بـ برکش ز سر این سپید معجر          28

خبر از من به رفیقی که به طرف چمن استطلبم گر ببرد           می ـ همت از باد سحر 29

ـ گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم             گفت: پوسیده است، جز نقشی زپود و تار نیست30
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باسمه تعالی12سؤال هاي درس: فارسی 
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

اداره سنجش و آموزش و پرورش
اداره آموزش وپرورش شهرستان آستانه اشرفیهمدیریت

97ماه دینوبت اول: 

یقهدق80وقت آزمون: 
محل مهر آموزشگاه 10:30ساعت برگزاري: نام و نام خانوادگی:

12/10/97تاریخ امتحان: آموزشگاه: شهید قربانینام 
4تعداد صفحه:36تعداد سؤال: تجربی و ریاضیوازدهم تحصیلی وکالس:دپایه

نمره با عددد:                            نمره با حروف:                           نمره پس از تجدید نظر:سودابه لطفی نژادنام و نام خانوادگی دبیر وامضاء: 
بارمي صفحه چهارمسؤال هاردیف

چیست؟» ۀ پلیدنیمد«و» روح دردمند وتنها«یعتی از ـ در عبارت زیر منظور شر31
ران هاي عینی سکوتش می گیرم آسمان کویر این نخلستان خاموش که هرگاه مشت خونین قلبم را در زیر با

گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم که در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن کویر بی فریاد سر نالۀ
در حلقوم چاه می برد و می گریست.

شدة زیر را بنویسید.دادهـ مفهوم کلی مصراع هاي32
/ چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبانچه غم دیوار امت را که در دارد چون تو پشتیبانالف) 

همه توحید تو گویم که به توحید سزاییاز فضل تو پویم / ب) همه درگاه تو جویم همه

با کدام » رخی موافق ثابت قدم نداشتانصاف وعدل داشت موافق بسی ولی / چون ف«ـ فرخی یزدي در بیت 33
ویژگی خود را معرفی می کند؟

ـ مفهوم روبه روي کدام گزینه درست نیست؟34
الف) هر که جز ماهی زآبش سیر شد: شوق بی نهایت عارف 

وش نیست : بی خبري از عشقبی هب) محرم این هوش جز 
دور نیست : اتحاد ظاهر و باطنج) سرّ من از ناله من

همزبانیی حریف هر که از یاري برید:  همدلی ود) ن

ـ مفهوم مشترك ابیات زیر را بنویسید.35
دــه مپسنـود نهفتــوان آتش خه            ـــانــر اي دل زمـفجـالف) مشو من

چوخم نجوشی چرا                برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چراب) دال خموشی چرا، 

شرط دست یابی به عالم عشق را چه می داند؟ق،در حقیقت عش«سهروردي در درس ـ36
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جمع نمرات
شاد زیید و سربلند

20


