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  به نام خداوند جان آفرین           حکیم سخن در زبان آفرین

 

  :نام دبیرو امضاء:                       نمره تجدیدنظر :                          نمره به حروف:                   نمره به عدد

  بارم  سواالت صفحه اول 

   نمره 7( قلمرو زبانی(    

  )5/1(. مشخص شده را بنویسید  لغاتالف ـ معنی 

5/1  

  دشنآن دل که او خواهد نژ نژند) 1

  افتاده بود  عارضهتا این ) 2

  .از گردهمایی امروز بیان نکته هایی است که اهمیت دارد غرض) 3

  .بر دوش نکشیدید خوفیهرگز بار خفّت و ) 4

  .آراست محملطلبید و اشتر ) 5

  .کریم تمنا چه حاجت است حضرتدر ) 6

  )  نمره 5/1(. یسیدواژگان نادرست را از نظر امالیی بررسی کنید و درست آنها را بنوب ـ 

  .حتی وقتی از آخرت و عوارض مرگ سخن می گفت با مقداري ضرافت و نقل و داستان همراه بود) 7

  چون ابلیس گرد غالب آدم بر آمد هر چیز را که بدید دانست که چیست الّا دل) 8

  .رس چشم ناضران را خیره می کرداموج هاي سنگین و افسار گسیختۀ ) 9

   . مصتحق نشناسم در بست که زر به ایشان توان دادگفت من هیچ ) 10

  .فرشتگان انگشت تهیر در دندان تعجب گرفتند) 11

جان فشانی هاي سربازان فداکار علی رقم محرومیت فراوان تا به آن جا بود که دشمن را به تحسین و اعجاب ) 12

  . واداشت

5/1  

  ) نمره 4(ج ـ دستور 

    .جملۀ زیر را مجهول کنید) 13

   ».حافظ را حافظۀ ایرانی دانسته اند«

75/0  

  .و پیوند وابسته ساز را معلوم کنید  وابسته جمله هسته و جملهزیر  جمله در ) 14

   »بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است«  

  

  

75/0  

  .نوع واو را مشخص کنید) 15

  »حدیث از مطرب و می گوي و راز دهر کم تر جوي«

  

5/0  
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  به نام خداوند جان آفرین           حکیم سخن در زبان آفرین

 

  بارم  وم سواالت صفحه د

  .نقش هاي تبعی را معلوم کنید)   16

  این آه دل پذیر شب پارسا تو هستی تو) الف

   پیامبر خدا یوسف صدیق در خشکسال مصر سیر نخوردي) ب

  

5/0  

  .نقش دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید) 17

  سرگشته گرفتار کجاست غمزدهکاین دل /  شدر شکنشکن  گیسويپرسید ز  باز  

  

1  

  بین گروه کلمات زیر چه رابطه معنایی وجود دارد؟) 18

   رنگ و قرمز ) اوج و فرود                   ب) الف
5/0  

  نمره 5(قلمرو ادبی  (  

  .جاهاي خالی را با مصراع هاي مناسب پر کنید)   نمره 2(حفظ شعر ) الف

  

  5/0  ..................................  /   .......................... زاغی از آنجا که فراغی گزید) 19

  5/0  /   ............................................................  دید یکی عرصه به دامان کوه) 20

  5/0   /   ............................................................   اي آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر) 21

  5/0  /   ............................................................   گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو) 22

  )   نمره 3(ي ادبی آرایه ها) ب

   .دو تن از شاعرانی را نام ببرید که چهار پاره سرودند) 23

  

5/0  

  در بیت هاي زیر در قسمت هاي مشخص شده کدام آرایه ها را پدید آورده است؟) 24

  اوست  زمین و آسمانمحراب / اوست  جملۀ جهانحاجت گه 

  یک قطره فرو چکید و نامش دل شد / زدند رگ روحسرنشتر عشق بر 

5/1  

  .مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید) 25

  زرد چهره بودن ) ب    ریشه دواندن                  ) الف
5/0  

  در کدام گزینه پارادوکس و در کدام گزینه جناس تام به کار رفته است؟ ) 26

  کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست/ یا زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی) الف

  . گار را دارداب پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی که هیبت یک آموزاین شیخ همیشه ش) ب

5/0  
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  به نام خداوند جان آفرین           حکیم سخن در زبان آفرین

 

  بارم   سومسواالت صفحه 

  نمره 8(قلمرو فکري (  

    ) نمره 4(معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید ) الف

  .که خلق از وجودش در آسایش است/ خدا را بر آن بنده بخشایش است) 27

  

  

1  

  ران به روي نیزه ها و نیزه دا/ فرو می ریخت گردي زعفران رنگ) 28

 

1  

  .دندرچون نوبت به دل رسید گل دل را از بهشت آوردند و به آب حیات ابدي سرشتند و به آفتاب نظر پرو) 29

  
1  

  .زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند) 30

  
5/0  

  .دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود) 31

  
5/0  

 نمره 4( درك مطلب (  

  » مینداز خود را چو روباه شل/ یر درنّده باش اي دغلبرو ش«در بیت ) 32

  در این بیت به چه معناست؟» دغل«) الف

  شاعر چه سفارشی به خواننده دارد؟) ب

  

5/0  

5/0  

  .درباره مأموریت فرشتگان زیر توضیح دهید» باران رحمت«با توجه به درس ) 33

  :اسرافیل) الف

  : میکائیل) ب

1  

  .دربارة پیر و مراد و پیوند آن با زندگی موالنا توضیح دهید) 34

  

  

1  

  شاعر در بیت زیر چه کسی را توصیف می کند و این بیت چه صحنه اي از نبرد را برایمان تجسم می کند؟) 35

  رددو چندان می شکفت و برگ می ک/ ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت 

  

1  

  20  :جمع نمرات»                                       عمري که بود به کام تقدیم شما«
 
 



  باسمه تعالی

  دقیقه 80 : مدت امتحان                                                  یازدهم :    پایه                2فارسی درس راهنماي تصحیح سواالت امتحان

  10/1400/     :  تاریخ امتحان         یسیده زهرا هاشم: نام و نام خانوادگی طراح سوال                         یاس: آموزشگاه    الهیجانشهرستان 

 نمره 7(  قلمرو زبانی(  

     ) نمره 5/1( معنی واژگان) الف

   درگاه) 6     کجاوه) 5    ترس) 4   هدف) 3       بیماري) 2       غمگین) 1

      )نمره 5/1( ب ـ امالي درست واژگان

  علی رغم) 12      تحیر) 11      مستحق) 10       ناظران) 9    قالب) 8      ظرافت) 7

  )نمره 4(نکات دستوري ) ج

  )75/0(. حافظ حافظه ایرانی دانسته شده است) 13

  )75/0(وابسته : قصر امل سخت سست بنیاد است/ وابسته ساز: که/ هسته : بیا) 14

  )5/0(واو ربط ) 15

  )5/0(بدل : یوسف صدیق) ب          تکرار : تو) الف) 16

  ) نمره 1(صفت : غمزده/ الیه . م: ش/ تممم: گیسوي) 17

  )5/0(تضمن ) تضاد     ب) الف) 18

   نمره 5(قلمرو ادبی (   

  )   نمره 2(حفظ شعر ) الف

  )5/0( رخت خود از باغ به راغی کشید) 19

  ) 5/0( عرصه ده مخزن پنهان کوه) 20

  )5/0( کان چهره مشعشع تابان آرزوست) 21

  )5/0( آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست) 22

  ) نمره 3(آرایه ها و قالب هاي شعري ) ب

  )5/0(فریدون مشیري ـ فریدون توکلّی ) 23 

  )5/1(مجاز موجودات زمین و آسمان : زمین و آسمان/ مجاز جهانیان : جملۀ جهان) 24

  )5/0( ناتوانبیمار و ) ساکن شدن    ب) الف) 25

  ) 5/0(پارادوکس ) ب   جناس تام ) الف) 26

   نمره 8(قلمرو فکري (  

  ) نمره 4. (با نظر دبیر تصحیح می شود 31تا  27از شماره   ) نمره 4(معنی شعر و نثر 

  ) 5/0(تالش و فعالیت ) ب    )  5/0(تنبل) الف) 32

  .دوم همه مردگان زنده خواهند شدفرشته صور در قیامت دوبار در صور می دمد بار اول همه مرده خواهند شد و بار ) الف) 33

  )نمره 1(فرشته روزي است ) ب

شمس تبریـزي   .پیر و مراد در عرفان راهنما و مرشدي است که خود به کمال رسیده است و توانایی به کمال رساندن مریدان را دارد) 34

  ) نمره 1( .مراد موالنا بود و سبب شد که موالنا علوم ظاهري را رها کند و به علم حقیقت روي بیاورد

   )نمره 1(سلطان جالل الدین ـ وصف شجاعت و دالوري سلطان جالل الدین در برابر سپاه بسیار زیاد مغول ) 35

  20  :جمع نمرات                                       
 

 


