
   

آزمون 
  

  نوبت امتحان:   و نگارش يازدهمسي فارامتحان درس: 
  ل)سال او(نيم

 دقيقه 90مدت امتحان:   دورة دوم متوسطه  
  نمره  سؤاالت                                                                            رديف

  نمره) 10بخش اول: فارسي (
ـ   » هستة گروه اسـمي «و بار ديگر به عنوان » شاخص«را يك بار به عنوان » علّامه« ةواژ -1 ار در جملـه بـه ك

  ببريد.
  » مغز و پوستهمتانند بيكرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست / كه دون«با توجه به بيت  -2

  مركّب) -الف) ساختمان هر يك از واژگان زير را بنويسيد. (ساده، وندي، مركّب، وندي
  

  همتاندون  مغزبي
    

  

  را بنويسيد.» مغزبي«و » سر«هاي ب) نقش واژه
  هاي زير را بنويسيد.واژهجفترابطة معنايي هر يك از  -3

  دريا و صدف:                       دلير و شجاع:
  معني واژگان مشخّص شدة زير را بنويسيد. -4

   اي قناعت كرده بود.كه داشت، به زندگي درويشانه تمكّنيام با همه خالهالف) 
  دهم به رستگاري توفيق               كاريگزافاز اين  بگو يارب) 
  دشمن شده بود. آزاينك بستر فوران خشم و پ) 

  واژة درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -5
  قصه) شنيد، گشت خاموش -داشت پدر به سوي او گوش              كاين (غصهميالف) 

  گناهان به اهتزاز درآمد.آقشته) به خون بي -ها  در خاك (آغشتهب) ديري نگذشت پرچم روس
  هاي اماليي را بيابيد و درست آن را بنويسيد.نادرستي -6
ر عصب و بود. هنا غرب است، در آن زمان خبري بهاي عصبي كه امروز رايج است و تهفة برخورد فرهنگ شرق از بحران«

  »پذيرفت.شاعبة ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي ميفكر به منبع بي
  ها پاسخ دهيد.هاي زير، به پرسشسرودهبا توجه به  -7

 بـــرو شـــير درنـــده بـــاش اي دغـــل«
 چنان سعي كن كـز تـو مانـد چـو شـير     
ــويش     ــازوي خ ــه ب ــواني ب ــا ت ــور ت  بخ

  

ــل     ــاه شـ ــو روبـ ــود را چـ ــداز خـ  مينـ
 چه باشـي چـو روبـه بـه وامانـده سـير؟      
ــرازوي خــويش  ــود در ت ــه ســعيت ب  »ك

  

  الف) اين شعر در چه قالبي سروده شده است؟
  ديف را در بيت سوم نشان دهيد.ب) ر

  هاي آورده شده، قافية كدام بيت داراي آراية ادبي نيز هست؟ نوع آرايه را بنويسيد.پ) از ميان بيت
  انتخاب شده است. يك بيت بعدي آن را بنويسيد.» آفتاب حسن«بيت زير از شعر  -8

 اي آفتاب حسـن، بـرون آ، دمـي ز اَبـر    «
  

 »آرزوســتكــان چهــرة مشعشــع تابــانم   
  

  ها پاسخ دهيد:متن زير را بخوانيد و به پرسش -9
ا كه ني كلماتي راي و از شاخي به شاخي. معاي به بوتهچريديم؛ از بوتههر دو چنان بوديم كه گويي در پاليز سعدي مي «

 قداري لغـت، ندانستن مگذشتيم. خوشبختانه، دامنة كالم و معني به قدر كافي وسعت داشت كه فهميديم، از آنها مينمي
  »مانع از برخورداري ما نگردد.

 شد؟ميثار سعدي نالف) چرا در هنگام خواندن آثار سعدي، ندانستن مقداري لغت، مانع از برخورداري و فهم نويسنده از آ
  هاي مشخّص شده چيست؟هاي زير، مقصود از قسمتب) در عبارت

  

  پاليز سعدي:  چريديم.مي پاليز سعديگويي در 
  شاخي:  به شاخي. شاخياي و از اي به بوتهاز بوته

  را بنويسيد.» چريديمدر پاليز سعدي مي«پ) مفهوم عبارت 
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هـا را  چرا شاعر انسان» بخور تا تواني به بازوي خويش/ كه سعيت بود در ترازوي خويش«با توجه به بيت  -10
  كند؟به تالش و كوشش سفارش مي

  ير را به فارسي روان معني كنيد.هاي زها و نوشتهسروده -11
  الف) نژند آن دل كه او خواهد نژندش

  رفتم.كرد. بيشتر بر فوران تخيل راه ميب) سراچة ذهنم آماس مي
  پ) چون موسم حج رسيد، برخاست              اشتر طلبيد و محمل آراست

  روي دربار چنبره زده بود. واردربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فكر حملة روس، بختكت) 
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  نمره) 10بخش دوم: نگارش (
  الف) بازشناسي:

  نوشته را مشخّص كنيد.» حال و هواي«و » زمان و مكان«سپس عناصر  ،متن زير را بخوانيد -12
ها با كند. آنمي خيزند. نسيم خنك صبحگاهي روحية كشاورزان را تازهصبح زود همراه با اولين اشعة خورشيد برمي«    

  شوند.شادي و خرّمي راهي باغ مي
بـه ظهـر    تر است و كشـاورزان پرانـرژي. هـر چـه    هاي اولية روز هوا خنكشوند. ساعتها مشغول كار ميها ساعتآن    

بارد. بـا  ش ميشود. تابش خورشيد مردادماه رمق همه را گرفته است. گويا از آسمان آتتر ميشويم، هوا گرمتر مينزديك
روز وقتـي   ها شود. در انتهايتواند مانع كار آنكنند. هيچ چيز نميژي كار مياين همه كشاورزان باز هم با روحيه و پرانر

  ».همانند اول وقت خوش و خندان و خرّم هستند ،كنندسبدهاي خرما را حمل مي
  فضا):حال و هوا (                               زمان و مكان:                                      

  
  
  
1  

  
  
  

  هاي نوشتاري:سازهب) 
  حكايت زير را به زبان ساده بازنويسي كنيد. -13
 او را ةشتشم نوچ خصي پهلوي او نشسته بود و به گوشةنوشت. شراز خود نامه مي فاضلي به يكي از دوستان صاحب«    
سرار خود اهمه  ،خوانديمرا نمي ةاگر در پهلوي من دزدي ننشسته بودي و نوشت«خواند. بر وي دشوار آمد، بنوشت: مي

  »خواندم.واهللا من نامة تو را نمي«آن شخص گفت: » بنوشتي!
  »اي نادان! پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه است؟!«گفت: 

  هاي زير را انتخاب كنيد و آن را گسترش دهيد.يكي از مثَل -14
  برد؟چرا خودت خوابت نمي ،اگر الاليي بلدي -
  نمك.شود يا بيدو تا شد، آش يا شور مي آشپز كه -

  دريافت خود را از شعر زير بنويسيد. -15
ت: / / گـل بـه خنـده گفـ     اي درون خود نشستن اسـت گوشه/  زندگي لب ز خنده بستن است/  غنچه با دل گرفته گفت:

  زندگي شكفتن است / با زبان سبز راز گفتن است
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  :پ) آفرينش
  ها را انتخاب كنيد و در مورد آن متني بنويسيد.يكي از موضوع -16
  كتاب -
  پردازي)تان را توصيف كنيد. (شخصيتيكي از ورزشكاران يا هنرمندان مورد عالقه -
  تان را شرح دهيد.يكي از آداب و رسوم محلّ زندگي -

  
5  

  

  نوشتاري و متن توليديهاي هاي سازههاي نگارشي در متنرعايت عالئم و نشانه ت)
  رعايت امالي درست واژگان و عبارات ث)

1  
  

1  
   



آزمون پاسخ 
  

   نوبت امتحان:   فارسي و نگارش يازدهم امتحان درس:
ل)(نيم سال او  

   
  دقيقه 90مدت امتحان:   دورة دوم متوسطه

  نمره) 10بخش اول: فارسي (
) يـا هـر   25/0) / علّامه (هستة گروه اسمي): او، علّامة روزگار است. (25/0(شاخص): علّامه جعفري وارد مدرسه شد. (علّامه  -1

  مثال درست ديگر.
  )25/0مغز: مسند () / بي25/0( ) / ب) سر: نهاد25/0( مركّب -همتان: وندي) / دون25/0مغز: وندي (بي -2
  ) 25/0) / ب) ترادف (25/0الف) تضمن ( -3
  ع  جويي، حرص، طمقيت / پ) آز: زيادهكاري/ توفيق: پيروزي، موفّكاري: بيهودهالف) تمّكن: توانگري، ثروت / ب) گزاف -4

  )  25/0(هر مورد؛ 
  )25/0) / ب) آغشته (25/0الف) قصه ( -5
  )25/0شائبه (بي شاعبه ) / بي25/0تحفه ( تهفه  -6
  )25/0) جناس (شير، سير) (25/0) / پ) بيت دوم (25/0(ب) خويش  /) 25/0( الف) مثنوي -7
  )1آرزوست (» بيش مرنجانم«كه  نتآن گفت»             يش مرنجان مرا، بروب«گفتي ز ناز:  -8
  )5/0الف) زيرا دامنة كالم و معني آثار سعدي به قدر كافي وسعت داشت. ( -9

  )25/0ها (يك مورد؛ غزليات و سروده ها،حكايت ) / شاخ 25/0آثار سعدي ( ب) پاليز سعدي 
  )5/0پ) خواندن و لّذت بردن از آثار سعدي (

  )5/0(افزايد. بر ارزش و جايگاه او ميزيرا كوشش هر كس  -10
  )5/0دارد. (نگه مي و پست الف) خداوند هر كس را كه بخواهد در جايگاه پايين -11

  )5/0گرفتم. (هنگام راه رفتن، تحت تأثير خياالت قرار ميشد. در ب) گنجايش و اطّالعات مغزم بيشتر مي
  )5/0خواست (يا خودش را براي سفر حاضر كرد.) (اي پ) وقتي كه زمان حج فرا رسيد، پدر مجنون بلند شد و شتر و كجاوه

  )5/0گرفته بود. (ترسناك وجود درباريان را فرا  يها، همانند كابوست) درباريان دچار رنج و عذاب بودند. فكر حملة روس
  نمره) 10بخش دوم: نگارش (

  الف) بازشناسي:
  )5/0زمان و مكان: مردادماه، باغ ( -12

  )5/0ها، برداشت محصول. (ناپذير آنشاد و خستگي روحية هوا: كار و تالش كشاورزان،حال و 

  هاي نوشتار:ب) سازه 
  بر اساس درك و دريافت ارزشيابي شود.  »شعرگرداني«بر اساس بازنويسي و  »نويسيلثَم« و »نگاريحكايت«

  :پ) آفرينش
  هاي مطرح شده در پايان هر درس سنجيده شود.متن توليدي بر اساس سنجه

   


