
 

 

 2فارسي سواالت امتحاني درس 

 يازدهمپايه:   

 نام و نام خانوادگي: 

 نام دبير: رضايي مقدّم

 با نام تو نامه کي کنم باز

 ياسيندبيرستان 

 

 محل مهر مدرسه: 

 10/1400:    /تاريخ امتحان

 دقيقه             75مدّت جلسه:       

 صفحه  4تعداد صفحات:     

 ............................ نام و نام خانوادگي دبير و طراّح سوال: رضايي مقدّم. نمره ي پاياني ............نمره ي مستمر.............................................

 بارم امام علي عليه الساّلم-با بخشش فزوني يابد.دانش ثروتي است که  رديف

  نمره 8-( قلمرو فکريالف 

 5 بنويسيد.ابيات و عبارات زير را به نثر روان امروزي    

 5/0 يقين مرد را ديده بيننده کرد      1

 5/0 .من در نهايت بعد اختيار کردم که قربت را خطر بسيار است     2

3 
 .روي دربار چنبره زده بودفکر حملۀروس بختک وار      

5/0 

4 
 مهددر يکي ماه بنشاند چو                      به صد جهد      فرزند عزيز را      

5/0 

 5/0 زود باشد اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند      5

 75/0 رويم عزم تماشا که را سته فلک مي هر نفس آواز عشق مي رسد از چپ و راست     ما ب     6

 75/0 از سنگ دلي سوخته بيرون آرم                 گر من نظري به سنگ بر، بگمارم          7

8 
 شده بود .و دبير کافي ، به نشاط قلم در نهاد تا نزديک نماز پيشين،از اين مهمات فارغ  و اين مرد بزرگ    

1 

 

 صفحۀ اوّل

 

 

 



 

 

  نمره3  -درك مطلب 

9 

  با توجّه به عبارت زير به پرسش ها پاسخ دهيد :

اللّه!زري که محمود به غزو از بتخانه به شمشير بياورده باشد و بتان شکسته و پاره اي سبحان:»گفت  بونصر

 «کرده...

 چيست؟«   شمشير »  الف(منظور از 

 

 بيانگر چه حالت روحي گوينده است؟« اللّهاي سبحان»ب(

 

25/0 

25/0 

10 

 با کدام گزينه مفهوم يکسان دارد ؟«  کار؟عشق بازي کار بيکاران بود /عاقلش با کار بيکاران چه» عبارت 

 سازي استگفت :اي پسر اين نه جاي بازي است      بشتاب که جاي چاره الف(

 گو،يا رب از اين گزاف کاري       توفيق دهم به رستگاري  ( ب 

 

25/0 

    

11 

 زسرها خود افکند  سر،زتن    شبي را تا شبي با لشکري خرد  »توجّه به بيتبا 

 «: پا در رود افکند دکشتي،باچو لشکر گرد بر گردش گرفتند    چو                          

 ين در چه مدّتي با سپاه دشمن جنگيد؟الدّ جاللالف(

 ؟جالل الدّين چه زماني اقدام به فرار کرد ب(

 

25/0 

25/0 

12 

 .پيام ابيات زير را بنويسيد 

 که خلق از وجودش در آسايش استا را بر آن بنده بخشايش است                        خد( الف

 مينداز خود را چو روباه شلنـده باش اي دغـل                                    ردرـبرو شيب(

25/0 

25/0 

13 

 زير را بنويسيد. بيتمفهوم کلّي 

 رويم ، جمله که آن شهر ماست جا ايم                بازهمان ايم، يار ملک بودهما به فلک بوده

 

25/0 

 

14 

-موالنا کدام اعتقاد را يادآور مي«ست؟ / چرا به دانۀ انسانت اين گمان کدام دانه فرورفت در زمين که نرُ»در بيت 

 شود ؟
25/0 

 

 صفحۀ دوم



 

 

15 
 را معني گنيد.  «دل از ناظران بردن »  کنايۀ

25/0 

16 

 با توجّه به ابيات زير:

 گويند ز عشق کن جدايي         اين نسيت طريق آشنايي 

  پروردۀ عشق شد سرشتم        جز عشق  سر  نوشتم

 پسندد؟مجنون کدام کار را در عاشقي نميالف(

 

 شود ؟دريافت مي«ازلي بودن عشق »مصراع از کدام ب(

 

 

25/0 

 

 

25/0 

 

  نمره 7 -( قلمرو زبانيب 

17 

 معناي واژگان مشخص شده را بنويسيد:

 حالل خرند. ضيعتکيتا خويش را ب(                          شوريده رنگدرويش  در اين بوذ  (الف

 به پايان برد.حج را مناسک هنگامي که بهاءولد ،ت(                    بود/  التهابدربار از درون در تب  پ(

    1 

18 

 را بيابيد و شکل درست آن ها را بنويسيد.غلط اماليي وجود دارد آنها    هشتگروه کلمات زير در 

 صالح الدّين زرکوب      _  مهمل و مهد    _گاه     راب و قبلهمه   _  مذّلت و خواري_   طاقت غرب_  قالبِ آدم    

 -غزو هندوستان – غرض و وام _ محجوب و پوشيده_ صور و جشن_ غريو و هزاهز_ وذر و وَبال_ اسرار  و  پا فشاري–

 حتام دنيا.

2 

 

19 
 .ي زير را مجهول کنيد جمله

 انديشۀ معلم جامعه را مي سازد.        
5/0 

20 

 .نشان دهيد در عبارت زير نقش هاي تبعي را 

 را نوشت.« پسرك لبوفروش»و « ماهي سياه کوچولو»نويسنده بزرگ ايران ، صمد بهرنگي       

 

5/0 

 صفحۀ سوم

 



 

21 

 است.کدام بيت به شيوۀ عادي و کدام بيت به شيوۀ بالغي سروده شده

 الف(دوش ديدم که ماليک در ميخانه زدند / گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند 

 هر دو سراي / که نيکي رساند به خلق خدايب(کسي نيک بيند به 

 5/0 

22 
 در عبارت زير دو وابسته پيشين بيابيد  و نام آنها را بنويسيد:

 ري به استراحت نشستيم.سدر باغ زير يک درخت تنومند سيب ،پس از چند ساعت بازي و سبک -
5/0 

 5/0 يک بار هم به هسته به کار ببريد.را در  دوجملۀ جداگانه ، يک بار به عنوان شاخص و « عمو»واژۀ  23

 5/0 . را در دو جمله نشان دهيد« شير»معاني واژه  24

25 
 هاي مشخّص شده عبارت زير را بنويسيد.نقش گروه 

 نيست  غم جانانهرا در جان  هر که/  محرم اسرار عشق،  جانشنيست 
1 

  نمره 5-قلمرو ادبي (پ 

 را بيابيد.«  تناسب،کنايه، مجاز،حس آميزي» در بيت زير آرايه هاي  26

 به نام چاشني بخش زبان ما            حالوت سنج معني در بيان ما

1 

27 

 

 ؟ نادرستهستند يا  درست زير بيات ا مقابل آرايه هاي 

 [بستان و به عمر ليلي افزاي ]تضاد                       الف( از عمر من آنچه هست  برجاي  

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد ]تشخيص[                   ب(از شبنم عشق خاك آدم گل شد     

 به من آوريد  آخر ،صنم گريز پا را ]تشبيه[                    پ(برويد اي حريفان بکشيد يار ما را   

 خواهد نژندش ]مجاز[نژند آن دل کاو                    بلند آن سر کاو خواهد بلندش        ت(

 [خدا داند چه افسرها که رفته ]ايهام                 (زمستي بر سر هر قطعه زين خاك      ث

 ج(به آنچه مي گذرد دل منه که دجله بسي               پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد]تناقض[

0 

5/1 

 نام ببريد  ؟سرودندمي« چهار پاره »که  دو شاعر الف ( 28

 ب(پديد آورندگان آثار مقابل را بنويسيد:  الف( عباس ميرزا ؛ آغازگري تنها                   ب(مرصاد العباد من المبدا الي معاد

5/0 

5/0 

 بخش مشخص شده در سرودۀ زير، بيانگر کاربرد کدام  آرايه ادبي است ؟و دليل آن چيست؟ 29

 «رو سربنه به بالين،تنها مرا رها کن»بيداري زمان را با من بخوان به فرياد/ور مرد خواب و خفتي / 
5/0 

 .را بنويسيد«  آفتاب حسن»حفظي شعر  و بيت دوم«زاغ و کبک »   حفظيشعر سومبيت  30

 روضۀ فيروزه فامشاهد آن        الف ( ........................................................... 

 .................................................            اي آفتاب حسن برون آ ، دمي زابر:دوم بيت 

1 

 مقدّم رضايي.ا.             باشيد پاينده و پوينده                                            چهارم صفحۀ






