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 : یقلمرو زبان

 .دیسیواژگان مشخص شده را بنو یمعن

 دامن شام..... در  شفق به خوناب *

 گلوله آغاز شد. نهیبگنجه با  صبحِ*

 ه افتاده بود.ارضتا این ع* 

  شد. مشتبهجمعی را *

 معنی در بیان هاحالوت سنج * 

 آراست. محمل*اشتر طلبید و 
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 .دیسیآن را بنو حیو صح دیابیرا ب ییغلط امال رزی عبارات در

 یب یو به اوامر و نواح انگاردیتوانست اَصرار حق را عاشقانه ب یکس مانند موالنا، نم چیحوضه از عرفان ، ه نیا در

او نداشت و   اطیدر ح یگاهیجا أسیو  یدی. نا امکردیماجرا پخته تر م نیاز شمس اورا در ا یه باشد. قربت و دورتوجّ

 بود. یسرشار از صلح وسالح و خوب
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 .دیرا مجهول کن ریجمالت ز

 نا تمام گذاشته بود.  شهیرا ، مثل هم شی(حرف هاالف

 

 

 کردند. یم رونیمردم را از شهر مظلوم ب  یبعث یها روی(نب

 

1 

 4از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 کلیه رشته ها مشترک یازدهم مقطع و رشته: 

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 ادبیات فارسینام درس: 

 نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه01 مدت امتحان :
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 .دیسینقش کلمات مشخص شده را بنو

  ییرا رهی/ بماند تا ابد در ت ییروشنارا گر نبخشد  خرد *

 معشق یعشقم / آزاد کن از بال یمبتالکه  ابی*در

1 

5 
 .دیسیرا بنو ریواژگان ز انیم ییروابط معنا

 :                                        هانی*سپهر و ک                                               و مهر:              نی* ک
5/0 
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 .) نوع وابسته حتما ذکر شود.(دیآن گروه را مشخص کن یو هسته و وابسته ها دیابیرا ب یگروه اسم کی ریدرعبارت ز

 

 بود. دهیناگفته مردمان رنج کش یده ما، همان حرف ها زییپا ی*هر روزِ گذرا

 

1 
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 زیر را بنویسید.معنی جدید و قدیم واژه 

 قدیم                                                                                                    

 در رویم                                                                    

                                                                 جدید                                     
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 قلمرو ادبی:

 با توجه به کلمات مشخص شده ، آرایه مورد نظر در هر عبارت را بنویسید.

 های ما محکم کُند.  درخت مهربانیت ریشه عشق* 

 

 عیّار کجاست؟ مَه عاشق کشآرامگه یار کجاست؟ / منزل آن  ای نسیم سحر*

 

 

1 
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 .دیخواسته شده را مشخص کن هیآرا تیب در هر

 استعاره ( -یزیتو افتاد ) حس آم یتو خون شد/جان در طمع لعل شکرخا نیری* دل در طلب خنده ش

 

 

 (تشبیه _چون بحر دَر بَر کرده پر جوش)  پارادوکس  یخاموش/  ول یایسربه سر گو ی* گروه

 

 

 (جناس_کند) اشتقاق یسمن نم ادیشود  یکند/  همدم گل نم یچمن نم لی* سرو چمان من چرا م
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 4از  2صفحه 
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 مورد اضافه است.( کی.) در ستون ب ، دکنی وصل( ب) ستون در مناسب کلمات به را( الف) ستون کلمات

 ب          الف                                                                         

            وحشی بافقی                                                    ایتذکره االول              

 ینجم راز     بهارستان                                                                 

    ینظام                                                نیریفرهاد و ش              

 مرصاد العباد                                                     عطار             

  یجام                                                                                     

1 
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 :یحفظ شعر

 حرکاتش .................. به هم                                        هم ........................ متقارب به هم هم

 ............... آرزوست شیآن گفتنت که ب                     "رنجان مرا ،برو شیب"به ................... :  یگفت

 ها و همه ................. از اوست                      آن آشکار .................. پنهانم آرزوست دهیپنهان ز د 
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 قلمرو فکری:

 .دیسیمشخص شده را بنو اتیمفهوم کنا

 :آمد یدو اسبه معشق  ی* حال

 نوآموز گشت.*در خدمت شمس زانو زد و 
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 . دیپاسخ ده ریبه سواالت ز ریبا توجه به عبارات  ز

 قلم در نهاد . یبه شاد یکاف ریمرد بزرگ و دب نیاز آن جهان آمده ، به بو نصر باز نمودم، ا ری( من حال ام1

 :یعنیاز آن جهان آمده  ری( امالف

 

 است؟ یچه کس یکاف ریدب نی(منظور از اب

 

  به رو داشت. فاتیاز تشر یتنها لعابکه  یآن روز دو دربار بود : دربار بزم و دربار رزم. بزم رانیدر ا(2

 است؟ ی( منظور از دربار بزم ، دربار چه کسالف

 

 .دیسیقسمت مشخص شده را بنو یی( مفهوم  کناب
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 ست؟یچ ریز تمشخص شده در جمال یمنظور از قسمتها

 در آب افکند. بادپا ی*چو لشگر گرد بر گردش گرفتند چو کشت

 گشت. نام تر دهیخن*هر روز 

 .دینیبوقلمون ب ینقش ها نهیآ نیما در اش* 

 .دمیعشق د یدر کو یریپ * در خواب دوش

 

1 
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 .دیسیرا بنو ریز تیمفهوم مشترک دوب

 یافزا یلیبستان و به عمر ل             یعمر من آنچه هست بر جا از

 نخواهد ماند دیاز وجودش اثر پد                ثاریتو جان نکرد ا شیپ هرکه

 

1 

 

 .دیسیرا بنو ریو مفهوم عبارات ز یمعن

 هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست/ ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟* 

 

 

 بلندش/ نژند آن دل که او خواهد نژندشبلند آن سر که او خواهد *

 

 

 ".اریو ب ریبه اکراه برگ امد،یاگر با طوع و رغبت ن "را بفرمود :  لییعزرا ی*حق تعال

 

 

 ز غیب  زنخدان فرو برد چندی به جیب / که بخشنده روزی فرستد* 

 

 

 پاره کرده.وستان آورده و بتان گداخته و این کیسه ها همان زرهاست که پدرم از غزو هند*
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  4از 4صفحه 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 قلمرو زبانی:

 
 گریبان -چانه -ریاکار–نابودی  -پایتخت –اسب _1

 

 صالح -حیات _غربت-بینگارد _اصرار  _حوزه_2

 

 حرف هایش مثل همیشه نا تمام گذاشته شده بود._3

 مردم از شهر مظلوم بیرون می شدند.     

 

 

 مفعول _* متمم _4

 مفعول _*مسند
 

 

 تضاد/ تضمن_5
 

 

 هر : صفت مبهم_6

 گذرا : صفت فاعلی

 یز : هستهپای

 ده: مضاف الیه

 ما: مضاف الیه

.......................... 

 همان: صفت اشاره

 حرف: هسته

 ها : عالمت جمع 

 ناگفته: صفت مفعولی

 مردمان: مضاف الیه

 رنج کشیده: صفت مفعولی

 

 فرار کنیم <وارد شویم / جدیدـــــــــــــ <در درویم : قدیم ـــــــــــــــــ_7

 

 
  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 ادبیاتنام درس: 

 نام دبیر: 

 تاریخ امتحان:

  امتحان:ساعت 

 دقیقه 91مدت امتحان: 



 

 

 

۲ 
 
 
 
 
 
 
۲ 

 دبی:ا ورلمق

 اضافه استعاری/ اضافه تشبیهی _1

 تشخیص و استعاره مکنیه/استعاره

 خنده شیرین ) حس آمیزی( / لعل ) استعاره(_2

 گویای خموش ) پارادوکس( / ) چون بحر : تشبیه(

 چمن و چمان ) اشتقاق( / چمن و سمن ) جناس(

 

 شیرین : وحشی / مرصاد العباد : نجم رازیتذکره االولیا : عطار /بهارستان : جامی / فرهاد و _3

 

 

 شعر حفظی :

 متناسب / خطواتش

 ناز/ مرنجانم

 دیده ها/ صنعت

 

۳ 

 قلمرو فکری:

 با سرعت می آمد _1

 از ابتدا شروع کرد ، دانش آموز شد.

 

 الف( از مرگ نجات یافته_2

 ب( بونصر مشکان

 

 الف( دربار فتحعلی شاه_3

 ب( ظاهرا خوب وآماده بود

 

 اسب _4

 مشهور 

 انسان

 رهبر معنوی، شمس

 

 نظر مصحح اولی است._5

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :


