
  باسمه تعالی
  فیزیک و    - ریاضی:  رشته  3فارسی:درس  نهاییامتحان  راهنماي تصحیح  

  3: تعداد صفحه  صبح 8:ساعت شروع  علوم تجربی               
  دقیقه 90:مدت امتحان  03/99/ 21:تاریخ امتحان  :و نام خانوادگی  امن    دورة دوم متوسطهدوازدهم پایه 

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1399ماه سال نوبت خردادسراسرکشور در روزانۀ دانش آموزان
http://aee.medu.ir 

  

  نمره    ردیف
  

  

  

١

  بخش الزامی
  .لطفا به موارد درست مشابه، نمره اختصاص دهید! همکاران گرامی ، خدا قوت 
  )نمره 5/5(قلمرو زبانی  

  25/0،   19 می فروش، ص )ب25/0، 47پوشیده، پنهان ، ص )الف  1
  25/0،  104اضطراب ناشی از گرما و حرارت، گرمی و حرارت، ص ) د              25/0، 87 ضربه، ضربه زدن، ص  )ج

1  

  25/0  35اورند، ص   2
  112 ، ص) با واژة تزویر(گزینۀ یک  3

  

25/0  
  5/0  13، ص 25/0،  منسوب )ب                                     101 ، ص 25/0خوار،  )الف  4

  

  92، ص  .و تکبیر می گفتند بچه ها هم انگار از دست آن ذلّه شده بودند) 1  5
  رمق= رمغ) 4                        جثّه       =  جسۀ) 3                        شبح              = شبه ) 2

25/0  

  75/0   25/0، 97روضه ، ص  :روزه خوانی و نوحه سرایی            ؛25/0،   80تهویه ، ص :بساط تحویه      25/0؛ 12ص  0باسق ،  :باثق   6
  

  25/0    105،ص  مضاف الیه  7
  5/0  25/0،  63ز، صممی :سطر                             ؛          25/0، 63قید صفت ، ص : بسیار  8
  25/0  54، ص  4  9
  5/0  92، ص نادرست) ب                                                92 ، ص 25/0درست، ) الف  10
  84، ص  25/0ربط، )ب                                                  84، ص  25/0عطف، ) الف  11

  

5/0 

  120 ، ص25/0بدل ، ) ب                                                 27، ص 25/0،  مفعول) الف  12
  

5/0  

  ) نمره4( قلمروادبی
  96، ص  5/0سر شب سراغِ ماه،  است خورشید رفته)ب                    57 ، ص 5/0باران، تا در زمانه باقی است آواز باد و ) الف  13

  117، ص 5/0 !فداي نام تو بود و نبودم ؛ میهن اي میهن )ج
  

5/1  

  27 ، ص 4گزینۀ   14
  

  

25/0  

   34 ، ص25/0.نبینندقلۀ دماوند را براي این می داند که می خواهد مردم صورتش را ، شاعر ارتفاع   25/0، الف  15
  

5/0  

  )تشبیه عشق به آتش( 47، ص تشبیه   16
  

25/0  

  85، ص  25/0، وحدت و یکپارچگی: دریا                                                         25/0، انقالبی يجریان ها: رود   17
  

5/0  
  127ص. اشاره به این باور که طاووس پرنده اي بهشتی بوده است، اما به خاطر همدستی با ابلیس از بهشت رانده شده است   18

  
  

5/0  

  93، ص 25/0مهدي شجاعی ، ) ب                                      52 ، ص25/0، شهاب الدین سهروردي) الف  19
  
  

  

5/0  
    پاسخ ها در صفحۀ دومادامۀ   
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٢

  ) نمره 5/6(قلمرو فکري 
  5/0  52، ص  25/0.و به چشم هرکسی نمایان نمی شود25/0 )عشق در دل هرکسی جاي نمی گیرد(عشق در هر جایی پناه نمی گیرد   20
  5/0  14ص . ر عارفانه و توجه به حق بودیکی از عارفان در حال تفکّ  21
هنوز به همان شکل و طرح قدیم .(از قدیم هیچ تغییري نکرده استو  25/0مزینان را به طرح ونقشۀ عشق آباد ساخته اند   22

  70؛ ص  25/0)است
5/0  

  5/0  101ص ،25/0.کسی من را پادشاه نمی شماردپس از آن  25/0گناهکار شناخته شود،)سودابه یا سیاوش(که اگر یکی از این دو نفر   23
  75/0  112و  110 ، ص 25/0. گرفتار شده بود)دام مرگ(در چاه  25/0هراسناك، 25/0، پهلوان میدان نبردهاي رستم   24
  از بین25/0با آشکار شدن خورشید حق،  25/0بودند، چهرة خداوندهایی بر  که سایههایی  پدیدههمۀ ) هفتم(در مرحلۀ فنا   25

  125ص ،  25/0.و حق آشکار می گرددمی روند 
75/0  

  25/0  62ص . از چاله به چاه افتاد) ب  26
 73و   76ص، )نفی خرد در نگاه به زیبایی هاي جهان. (هاي هستی را زایل می کند پدیده عقل و نگاه عاقالنه ، زیبایی  27

  

5/0  
  25/0  19ص . گناه ، کم یا زیاد آن ، هردو ناپسند است  28
  5/0  95براي یادآوري خاطرات شیرین مردم جهان ، ص   29
  5/0  37ص ، آشکارساختن حرف درون  یاترك سکوت  یا توصیه به اعتراض  30
  5/0  107ص .و رنجش قرارمی دهدآسیب مورد  را انسان هاي آزاده همۀ ،روزگار و فلک  31
  5/0  27ص .جامعه احترام بگذاردمردم ر افکابه که کسی   32

  

  )نمره 8(بخش انتخابی 
  )نمره 3(قلمرو زبانی 

  5/0  35، ص  25/0 یا این پیوند اس یا این نژادساین ا) ب                                       34،ص  25/0، » قلب زمین«) الف  33
  5/0  113، ص   25/0صفت ، ) ب                      ،                                       25/0یادبود ، ) الف  34
  5/0  12معنوي ، ص ) ب                                      25/0 )اسنادي فعل (هستند،) الف  35
  5/0  139، ص  25/0،  شقاوت :شغاوت )ب                                                  25/0پست و فرومایه، )الف  36
  5/0  151، ص  25/0گل، ) ب25/0، )هنگام بهار(زمان ) الف  37
  5/0  137، ص  25/0.درزي ازل به قامت زیباي جناب ایشان دوخته بود)ب؛   136 ، ص 25/0بیشتر از این به ما بخورانید، وز امر )الف  38

  )نمره2(قلمرو ادبی 
  

  5/0  109، ص  25/0مجاز، ) ب                                                                  25/0حس آمیزي ، ) الف  39
  5/0  150، ص  25/0یاري کردن ، امیدوار ساختن ، ) ب                                                       ،       25/0اضافۀ استعاري، ) الف  40
  5/0  87، ص 25/0، ) محمدرضا رحمانی: تیرانا (                                                  51، ص  25/0،  )مولوي : فیه مافیه (  41
  147، ص  25/0رضا امیرخانی، ) ب                                                     162، ص  25/0آلفونس دوده، ) الف  42

  

5/0  
  ادامۀ پاسخ ها در صفحۀ سوم
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  نمره    ردیف
  

  

  

٣

  )نمره 3(قلمرو فکري 
  46، ص  25/0. اما چشم و گوش ظاهري توان درك آن را ندارد 25/0راز من را از ناله هاي عارفانه من می توان دریافت؛   43

  

5/0  

  5/0  122، ص  25/0. و بهانه جویی را کنار گذاشتند 25/0شدند ) دیدار سیمرغ(عاشقهمۀ پرندگان   44
  5/0  155 ، ص 25/0.موضوع کتاب یا دیوان شعر خود قرار می دهد  25/0شق واقعی همیشه زیبایی هاي عشق اول و قدیم را، اع  45
  5/0  140، ص  25/0پشیمان شدن از کاري ، ) ب                        137، ص  ؛  25/0صمیمی شده بودیم، ) الف  46
  5/0  153، ص  25/0، ) شادي در هنگام سختیتوصیه به ( )2() ب                             136  ، ص 25/0، )امیدوار شدن()1( )الف  47
  100، ص 25/0،  روبه رو کرد) ب                    ،               25/0، )پدر سیاوش(کیکاووس ) الف  48

  
5/0  

  24  نمرهجمع                                                                                                 .موفّق باشید                                                                                                                                               
  س
  
  
  
  
  
  

  




