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

نام درس :فارسی

جمهوری اسالمی ایران

نام دبیر:

مقطع و رشته :یازدهم

تاریخ امتحان:

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

ساعت امتحان:

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

مدت امتحان  12 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

معنی لغت ( 1/5نمره)
1

چو بر شاخ زمرد جام باده

0/55

5

و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند.

0/55

3

شاهد آن روضة فیروزهفام

0/55

4

صیاد گرازان به تگ ایستاد

0/55

5

نهنگ یم قدرت حق علی

0/55

6

خروشید کای پایمردان دیو

0/55

امال ( 1/5نمره)
7

شکل درست واژههایی را که امالی آنها نادرست است بنویسید.
مضحک و مسخره ،مفرّح و نشاطآور ،شک و شاعبه ،محملی و سستی ،سقت و اطمینان ،منزّح و پاک ،الحاح و اسرار ،رشهه و قطره،
عارضه و حادثه ،صباحت و زیبایی ،ثروت و تمکّن ،فارغ و آسوده

1/5

دستور زبان (  4نمره)
8

بن ماضی و مضارع هر یک از مصدرهای زیر را بنویسید.
الف .رَستن:
ب .نهادن:

1

نقش دستوری واژة « زیبا » را در هر جمله مشخص کنید.
9

10

الف .دیروز ،زیبا را در حال خرید از مغازه دیدم.
ب .لباس زیبایی به تن داشت.
ج .چهرة او بهراستی زیباست.
د .او زیبا سخن میگوید.

1

در جملة زیر همة وابستههای پیشین و پسین اسم را بیابید و نوع آنها را هم بنویسید.

1

تالش ما در این دو روز نتیجهای نداشت.

11

هر یک از واژههای زیر مشمول کدام یک از وضعیتهای چهاگانة معنی واژه در گذر زمان میشوند؟
الف .سوگند:
ب .فتراک:
ج .سپر:
د .خانه:
صفحه ی  1از 2

1

ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

آرایههای ادبی ( 4نمره)
15

در مصراع روبرو ارکان چهارگانة تشبیه را مشخص کنید :درفشان الله در وی چون چراغی

1

13

در بیت روبرو دو آرایه بیابید و توضیح دهید .ای کعبه به داغ ماتمت نیلیپوش  /وز تشنگیات فرات در جوش و خروش

1

14

در کدام قالب شعری آوردن قافیه ،فقط در مصراعهای یکم ،دوم و چهارم اجباری است؟

15

در هر یک از بیتهای زیر ،دو آرایه بیابید.
الف .میگفت گرفته حلقه در بر  /کامروز منم چو حلقه بر در
ب .کزین پس نشینم به کنجی چو مور  /که روزی نخوردند پیالن به زور

16

در بیت زیر یک جناس همسان و یک جناس ناهمسان بیابید.
تار در ناله رود چنگ درآید به خروش
من اگر تار سر زلف تو گیرم در چنگ

0/5
1

0/5

حفظ شعر ( 1نمره)

17

ببیتهای زیر را کامل کنید:
الف .زین همرهان سستعناصر دلم گرفت  /شیر خدا و  .................آرزوست
ب .بازکشید از روش خویش پای  /در پی او کرد ز  .......جای
ج .دی شیخ با  ..............همیگشت گرد شهر  /کز دیو و دد ملولم و  ..............آرزوست

1

مفهوم نثر ( 5نمره)
18

عبارتهای زیر را معنی کنید.
الف .آوردهاند در ناحیت کشمیر متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود که اختالف صیادان آنجا متواتر
ب .بونصر را بگوی که امروز درستم و بار دادهآید که علّت و تب زایل گشت.

5

مفهوم نظم ( 5نمره)
19

بیتهای زیر را معنی کنید.
الف .بر آن محضر اژدها ناگزیر  /گواهی نوشتند برنا و پیر
ب .به خوناب شفق در دامن شام  /به خونآلوده ایران کهن دید

5

درک مطلب ( 4نمره)
50

مفهوم بیت روبرو چیست؟ در آن دریای خون در قرص خورشید  /غروب آفتاب خویشتن دید

0/5

51

با توجه به بیت زیر ،سپاهیان مغول چکونه توصیف شدهاند؟
ولی چندان که برگ از شاخه میریخت  /دو چندان میشکفت و برگ میکرد

0/5

55

با توجه به عبارت زیر ،چه چیز موجب رهایی «مطوقه» شد؟
ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم.

0/5

53

با توجه به داستان «حملة حیدری» ،در بیت زیر منظور از «همه» و «او» کیست؟
همه برده سر در گریبان فرو  /نشد هیچکس را هوس رزم او

0/5

54

در هر بیت منظور از واژة مشخص شده کیست؟
الف .بدو بازدادند فرزند او  /به خوبی بجستند پیوند او

55

مفهوم کنایههای زیر را بنویسید.
الف .پرید از رخ کفر رنگ  رنگ پریدن:
ج .بنای زندگی بر آب میدید  بر آب بودن:

1
ب .یکی بیزیان مرد آهنگرم  /ز شاه آتش آید همی بر سرم
ب .که بر کینه اول که بندد کمر  کمر بستن:
د .چون کعبه نهاد حلقه در گوش  حلقه در گوش کردن:
صفحه ی  2از 2

1

نام درس :فارسی
نام دبیر:
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي

راهنمای تصحیح

ردیف

1

سنگ قیمتی سبز

2

رها

3

باغ

4

دویدن

5

دریا

6

دستیاران

7

شائبه ،مهملی ،ثقت ،منزّه ،اصرار ،رشحه
ب .نهاد ،نه

8

الف .رست ،ره

9

الف .مفعول  /ب .صفت  /ج .مسند  /د .قید

11

ما :مضاف الیه  /این :صفت اشاره  /دو :صفت شمارشی  /ی :نکره

11

الف .تغییر معنا  /ب .حذف واژه  /ج گسترش معنایی  /د حفظ معنا

12

درفشان :وجه شبه  /الله :مشبه  /چون :ادات  /مشبه به :چراغی

13

تشخیص – حسن تعلیل

14

رباعی

15

الف .تشبیه ،جناس  /ب .تشبیه ،جناس

16

همسان :تار ،چنگ  /ناهمسان :سر ،در

17

الف .رستم دستان  /ب .تقلید  /ج .چراغ ،انسانم

18

بیان مفهوم کامل عبارت

19

بیان مفهوم کامل عبارت

21

پایان حکومت جالل الدین

21

فراوانی سپاه مغول

22

به یاری یارانش

23

همه :یاران پیامبر  /او :عمربن عبدود

مدت امتحان  12 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

24
25

فرزند :آبتین  /او :کاوه  /آهنگر :کاوه  /شاه :ضحاک
الف .ترسیدن  /ب .آمده جنگ شدن  /ناپابدار بودن  /خدمت کردن

جمع بارم  02 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

