
 نام و نام خانوادگی:نام 

 2درس: فارسی 

 تجربی و انسانی: یازدهم رشته و پایه

 طراح : شیرین رحمانی

 استان کردستاناداره آموزش و پرورش 

 مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک سنندج

 فرزانگاندبیرستان 

 محل مهر مدرسه:

 

 

 10:30 ساعت شروع : دقیقه 80مدت امتحان:      21/10/1400: تاریخ امتحان   .نیاز به پاسخنامه ندارد

 

 4از 1 صفحه

 

  نمره( 7) قلمرو زبانی الف

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 1
  سنج معنی در بیان هاحالوت 

  ی نبشت به امیر و هر چه کرده بود، باز نمود.رقعتپس 

 

5/0 

 معنی درست آن را بنویسید. شده درست معنی نشده است؟در کدام گزینه واژة مشخص  2
 نیاید به اکراه و اجبار بیاور. )فرمانبری( رغبتالف( برو، اگر به طوع و 

 او دست به کاری نمی زد. )اجازه( اذنب( بی 
 

5/0 

 و عبارت های زیر بیابید و شکل صحیح هر یک را بنویسید. امالی نادرست را در بیت 3

 حالی دو اسبه می آمد.خاک را میان مکّه و تائف، فرو کرد. عشق ن آ 

  گنجه با نهیب و سفیر گلوله های توپ روس باز شد.سپیدة فردای 

 ّه در آن مرقزار/ رفت بر این قاعده روزی سه چاردر پی اش القص 

 

  5/1   

4 

 

 

 امالی درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

 .در شرایط سخت و طاقت فرسای اسارت و در آن روزهای )قربت/ غربت( نیازمند امید بودیم 

  .ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت، و )صور/ سور( و شادی ای به آن بسیاری تیره شد 

5/0 

 

 

 در بیت زیر پیوند وابسته ساز و جملة هسته را مشخص کنید.  5

  در رود افکند بادپا، کشتیچو لشکر گرد بر گردش گرفتند                     چو 

 

  5/0 

6 

 
 بنویسید.نقش واژه های مشخص شده را 

 رسیبه وامانده  روبهه باشی چو چ 

5/0 

 

 

7 

 

 

 در کدام مصراع جهش ضمیر صورت گرفته است؟ ضمیر جا به جا شده چه نقشی دارد؟

 گرت ز دست برآید چو نخل باش کریمالف( 

 ب( جز عشق مباد سرنوشتم

 

 

 

5/0 
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 4از 2 صفحه

 

 در عبارت زیر معطوف را مشخص کنید. 8

   را که جلّ آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سروچندین درخت نامور که خدای عزّ و "

 "ثمره ای ندارد.

5/0 

 فعل مجهول را مشخص کنید. در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است؟ 9

 الف( تا نزدیک نماز پیشین، از مهمّات فارغ شده بود.

 پیغامی است سوی بونصر در بابی، تا داده آید.ب( 

5/0 

10 

 
 مشخص کنید.عبارت زیر یک شاخص و یک قید در 

د، همچون معبدی که بر فراز تپّه ای جلوه گرری کنر سوار بر اسبی کوه پیکر و چابک، عباس میرزا پیشاپیش سپاه،

 دل از ناظران می برد.

 

   1 

11 

 
 زمان و نوع فعل مشخص شده را بنویسید.

          ماه در یکی مهدچو  بنشاندفرزند عزیز را به صد جهد 

5/0 

 

  نمره( 5) قلمرو ادبی ب

 5/0 محمل آراستن کنایه از چیست؟ "اشتر طلبید و محمل آراست"در مصراع  12

 

 در بیت زیر شاعر چگونه آرایة متناقض نما را پدید آورده است؟ 13

 از هیچ آگاه یستمن راه                  که گوید نکمال عقل آن باشد در ای 
 

5/0 

 

14 

 

 

 
 ؟نیستکدام آرایه مشهود  "شهر عرصة روز محشر شده بود" در جملة

 زالف( تشبیه          ب( تلمیح               ج( اغراق              د( مجا

5/0 

 

 با توجّه به دو بیت زیر به سواالت پاسخ دهید. 15

  دیده تر شدچه اندیشید آن دم، کس ندانست               که مژگانش به خون 

 چو آتش در سپاه دشمن افتاد                     ز آتش هم کمی سوزنده تر شد 

 در بیت اول کنایه را نشان دهید و مفهوم آن را بنویسید. الف(

 

 را نشان دهید. "وجه شبه"و  "مشبه به"ب( در بیت دوم 

 

 ؟ج( این سروده دربارة چه کسی است

5/1 
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 4از 3 صفحه

 

 بنویسید.خالق آثار زیر را  16

 بهارستان 

 مرصاد العباد 
 

1 

 جاهای خالی را پر کنید. 17

 دید یکی عرصه به دامان کوه                  ..................................................... 

 ت.........................................                   آن آشکار صنعت پنهانم آرزوس 

1 

  نمره(8ی )فکر قلمرو ج

 معنی بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید. 18

 .5/0 این صلت فخر است 

 

  .5/0چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان 

 

  .5/0به ید قدرت در گل از گل، دل کرد 

 

 .1 آن روز گل بودم می گریختم، امروز همه دل شدم، در می آویزم 

 

  1بازوی خویش/ که سعیت بود در ترازوی خویش بخور تا توانی به 

 

 75/0 اگر لطفش قرین حال گردد/ همه ادبارها اقبال گردد 

 

  75/0بدان شمشیر تیز عافیت سوز/ در آن انبوه کار مرگ می کرد 

 

 

5 

 چیست؟ "مردان، بار را به نیروی همّت و بازوی حمّیت کشند، نه به قوّت تن "ت مفهوم عبار 19

 

 

5/0 

 استعاره از چیست؟ "دریای خون"بیتدر هر  20

 در آن دریای خون در قرص خورشید               غروب آفتاب خویشتن دید 

 در آن دریای خون در دشت تاریک                 به دنبال سر چنگیز می گشت 

 

5/0 
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 4از 4 صفحه

 

 دارد؟ های زیر تناسببا کدام یک از بیت  "اگر یک ذرّه را برگیری از جای/ خلل یابد همه عالم سراپای"بیت  21

 الف( بلند آن سر که او خواهد بلندش                 نژند آن دل، که او خواهد نژندش 

 ب( در نابستة احسان گشادست                         به هرکس آنچه می بایست دادست

 و نی کمج( به ترتیبی نهاده وضع عالم                            که نی یک موی باشد بیش 

 د( اگر لطفش قرین حال گردد                            همه ادبار ها اقبال گردد

5/0 

 با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید. 22

 حمود بهمزندگانی خداوند دراز باد؛ حال خلیفه دیگر است که او خداوند والیت است و خواجه با امیر "گفت:    

این  هست یا نه. منغزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشیده است که آن غزوها بر طریق سنّت مصطفی 

 ".ومنپذیرم و در عهدة این نش

 

 الف( گویندة این متن کیست؟

 

 را زر سلطان مسعود را نمی پذیرد؟ب( چ

 

 

 ؟کیست "خواجه"ج( منظور از 

 

 

5/1 
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 10:30 :ساعت شروع دقیقه 80مدت امتحان:      21/10/1400: تاریخ امتحان   کلید

  

 4از 1 صفحه

 

  نمره( 7) قلمرو زبانی الف

 حالوت: شیرینی 1
 رقعت: رقعه، نامة کوتاه، یادداشت

5/0 

 5/0 الف( رغبت: میل، اراده، خواست 2

 طائف 3

 صفیر

 مرغزار

 5/1   

 غربت 4

 سور

5/0 

 چو کشتی، بادپا در رود افکندلشکر گرد بر گردش گرفتند                      چو 5

 هسته         پیوند وابسته ساز                                                                           

5/0 

 5/0 متمم       سیر: مسند روبه: 6

 5/0 الف( مضاف الیه 7

 5/0 برومند 8

 5/0 داده آیدب:  9

10 

 
 شاخص: میرزا

 قید: پیشاپیش سپاه، سوار بر اسبی کوه پیکر و چابک

   1 

 5/0 بنشاند: ماضی ساده 11

  نمره( 5قلمرو ادبی ) ب

 5/0 کنایه از آماده شدن برای سفر 12

 5/0 عقل نماد آگاهی است ولی شاعر می گوید عقل از هیچ چیز آگاه نیست. 13

 5/0 د( مجاز 14

 الف( مژگانش به خون دیده تر شد کنایه از گریه کردن 15

 ب( مشبه به: آتش            وجه شبه: سوزنده

 ج( جالل الدین خوارزمشاه
 

5/1 
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 4از 2 صفحه

 

 بهارستان: جامی 16

 الدین رازیمرصاد العباد: نجم 

1 

 عرضه ده مخزن پنهان کوه 17  

 پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست
1 

  نمره( 8فکری ) قلمرو ج

 5 نظر همکاران محترم صائب است. 18

 5/0 برای انجام کار های بزرگ نیروی همت و غیرت بر داشتن نیروی جسمانی برتری دارد. 19

 آسمان غروب 20

 میدان جنگ

5/0 

 5/0 ج 21

 الف( قاضی بست، ابوالحسن بوالنی 22

وده بداند آن جنگ ها به شیوة غزوه های پیامبر )ص( ب( زیرا در جنگ های سلطان محمود شرکت نداشته و نمی 

 یا نه.

 ج( بونصر مشکان
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 20 در پناه حق موفق و پیروز باشید.                                                   جمع بارم 

 

 


