
 

 

ها(دوازدهم) كليه رشته 3فارسي   

5 

  

  
  معنی کنيد.

   ندگان به گناه فاحش ندرد.بناموس  ةپرد -الف
   بَلَغ العُلی بَِکماِله، َکَشَف الدُّجی بَِجماِله. -ب
رده  -پ رو ب ت ف ب مراقب يکی از صاحبدالن سر به َجي

   بود.
د  -ت ات در مه ات نب ا بن وده ت اری را فرم ر به ة اب داي

   زمين بپرورد.
ای سبز ورق در  -ث وروزی قب درختان را به خلعت ن

  بر گرفته. 

   

پرسشها

  1 كارت
  1درس 

  متن درس
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ان  -الف خداوند آبروی بندگان را با وجود گنهکاری آن

   ريزيد.نمی
ا  -ب يد و ب د رس ة بلن ه مرتب ود ب ال خ طة کم ه واس ب

   ها را برطرف کرد.جمال نورانی خود تاريکی
ه،  -پ ر عارفان ل و تفّک ت تأّم ان در حال ی از عارف يک

  قلب خود را از هر چه غير خدا، حفظ کرده بود.
ا  -ت ان داده ت اری فرم ر به ه اب د ب وارة در خداون گه

   زمين گياهان را پرورش دهد.
اس س تخداوند به مناسب -ث ز بفرا رسيدن نوروز، لب

ن  ر ت ه داده است و ب ان هدي رنِگ برگ را به درخت
  ها پوشانده است. آن

  
  

پاسخها

  1 كارت
  متن درس  1درس 
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  در بيت زير، چه نوع پرسشی وجود دارد؟ -الف

  از دست و زبان که برآيد/ کز عهدة شکرش به درآيد؟
ای در واژه» م«در عبارت زير، نقش  -ب م«ه و » گل

   معيّن کنيد.را » دامنم«
  بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

   معادل معنايی واژگان زير را معيّن کنيد. -پ
  ايق، صفوت، مطاع، اعراض، عاکفف

  نقش واژگان را در مصرع زير معيّن کنيد. -ت
  ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز

   

پرسشها

  2 كارت
  قلمرو زباني  1درس 
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  انکاریپرسشی  -الف

  مفعول»: م«را چنان مست کرد. مبوی گل  -ب
  اليهمضاف: »من«دامن من از دست برفت. 

ده و  -پ فوت: برگزي ر)، (ص ده، برت ايق: برگزي (ف
ری  ه ديگ ی ک اع: کس ز)، (مط ر چي الص از ه خ

برد، اطاعت شده)، (اعراض: روی فرمان او را می
يّن در  ّدتی مع ه در م ی ک اکف: کس دن)، (ع برگردان

  بماند و عبادت کند)مسجد 
اف -ت حر: مض ادا/ س رغ: من دا/ م رف ن اليه/ ای: ح

ول ق: مفع تمم/  /عش ه: م افه/ پروان رف اض ز: ح
  : فعلزبيامو

  
   

پاسخها

  2 كارت
  قلمرو زباني  1درس 
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 های زير معيّن کنيد.در عبارت را» سجع«واژگان . ١

ف ی -ال رو م ه ف ی ک ر نفس دّ ه ت و  رود مم ات اس حي
  آيد، مفّرح ذاتمیچون بر 

ت بی -ب اران رحم وان ب يده و خ ه را رس ابش هم حس
  دريغش همه جا کشيدهنعمت بی

ه. ٢ رع و عبارتآراي ی را در مص ر های ادب ای زي ه
   معيّن کنيد.

  عاشقان کشتگان معشوقند. -الف
ه کرامت  -ب ا را چه تحف ودی، م ه ب از اين بوستان ک

  کردی؟
موسم ربيع کاله شکوفه بر اطفال شاخ را به قدوم  -پ

  سر نهاده.
  فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردين بگسترد. -ت

   

پرسشها

  3 كارت
  قلمرو ادبي  1درس 
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  حيات، ذات -الف. ١

  رسيده، کشيده -ب  

  »ش«آرايی در تکرار واج واج -الف. ٢

  بوستان: استعاره از معرفت الهی -ب  

بيهی/  -پ   افه تش اخ: اض ال ش کوفه: اطف اله ش ک

  اضافه تشبيهی

فّراش باد صبا: اضافه تشبيهی/ فرش زمّردين:  -ت  

  زاراستعاره از سبزه

  

پاسخها

  3 كارت
  قلمرو ادبي  1درس 
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  های زير، بيانگر کدام صفات خداوند است؟جمله .١

  ندرد. شپردة ناموس بندگان به گناه فاح -الف

  .وظيفة روزی به خطای منکر نبُرد -ب

ی  .٢ امبر گرام يات پي ر، خصوص ت زي ا بي ابق ب مط
  اسالم (ص) را بيان کنيد.

  قَسيٌم َجسيٌم نَسيٌم َوسيم  /کريم َشفيٌع ُمطاٌع نَبیٌ 

های زير، معنای واژگان مشخص شده را در جمله .٣
  معيّن کنيد.

  دش برآوردم.يرا اجابت کردم و ام دعوتش -الف

  باز آمد. معاملتگه که از اين آن -ب

   

پرسشها

  4 كارت
  قلمرو فكري  1درس 
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  بودن خداوند» ستارالعيوب« -الف .١

  بودن خداوند» رزاق« -ب

  

ی:  .٢ انروا/ نب اع: فرم ده/ مط فاعت کنن فيع: ش ش
ام احبپي يم: ص نده/ قس ريم: بخش ال/  آور/ ک جم

يم: خوش رینس ان پيغمب يم: دارای نش و/ َوس  /ب
  جسيم: خوش اندام

  

  دعوت: دعا .٣

  معاملت: کار، اعمال عبادی

  
  

   

پاسخها

  4 كارت
  قلمرو فكري  1درس 
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  .معنی کنيد

راهن است افسار  -الف ن پي ت ای دوست، اي مست گف
  نيست. 

  گفت جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست.  -ب
  گفت والی از کجا در خانة خّمار نيست؟  -پ
   .وارهانگفت ديناری بده پنهان و خود را  -ت

  گفت کار شرع، کار درهم و دينار نيست. 
   .ات بيرون کنمجامه ،گفت از بهر غرامت -ث

  گفت پوسيده است، جز نقشی ز پود و تار نيست. 
  

  
   

پرسشها

  5 كارت
  متن درس  2درس 
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مست گفت اين پيراهن يک انسان است و افسار  -الف

ک  ه ي ا مجرم محترمان د ب وان نيست (باي ار حي رفت
 کنی)

وط  -ب ن مرب ردن م ت ک ه مس ط ب کل فق ت مش گف
  شود بلکه کل جامعه مشکل دارد. نمی

ی در  -پ ين االن وال ه هم گفت از کجا مّشخص است ک
اکم شهر نباشدميخانه مشغول نوشيدن شراب  ؟ (ح

  فاسد است) 
ه  -ت وان رشوه ب ه عن محتسب گفت: يک سکة طال ب

  من بده و خودت را رها کن. مست گفت: 
ده اه ش ب گن ن مرتک ا م ره ي کة نق ت س ا پرداخ ام و ب

  شود. سکة طال، گناه من پاک نمی
ت را از  -ث ه، پيراهن وان جريم ه عن ت: ب ب گف محتس

راهنم از شدت تنت بيرون می ت: پي آورم. مست گف
 کهنگی کامالً پوسيده است. 

پاسخها

  5 كارت
  متن درس  2درس 
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های مّشخص شده را ع زير، نقش واژهادر مصر -الف

 معيّن کنيد. 
  جا شويم. ، آنسرای را والیاست  نزديکگفت 

  ع زير، جهش ضمير را مشخص کنيد. ادر مصر -ب
  گفت آگه نيستی کز سر در افتادت کاله 

  ع زير، قيد را معيّن کنيد. ادر مصر -پ
  روی. گفت مستی، زان سبب افتان و خيزان می

ای واژه -ت ای معن ب«ه د«، »محتس ار«و » ح » خّم
  چيست؟ 

  

   

پرسشها

  6 كارت
  قلمرو زباني  2درس 


