
 باسمه تعالی

 دی ماه               سواالت امتحانات داخلی  

           تاريخ امتحان : 2 فارسی       سواالت امتحان درس:

 دقيقه    70       مدت امتحان : ...................................:   ....نام خانوادگی و نام

 صبح  8ساعت شروع:        ............. کالس ........ يازدهم     پايه و رشته تحصيلی:

  نام آموزشگاه : دبيرستان
 

 نمره  سواالت رديف
 

  نمره( 7الف( قلمرو زبانی ) 

 مشخّص شده را بنويسيد:معنای واژگان  1

 )                                       ( فرو برد چندی به جيب زنخدانالف(  

 )                                       ( ، که او خواهد نژندش آن دل نژندب( 

 )                                       ( خاک برگرفت و بياورد. قبضهپ( عزرائيل بيامد و به قهر، يک 

 )                                       ( در رود افکند بادپات( چوکشتی، 

 )                                       (  شيپورها در می آميخت.با آهنگ  زنبورکصدای شترهای حامل   ث( 

 )                                       (     آراست محملاشتر طلبيد و  ج(
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 در عبارات و ابيات زير غلط های اماليی را بيابيد و اصالح کنيد:امال:  2

   (              )     معيار دوستان دغل روز حاجت است             غرضی به رسم تجربه از دوستان طلب الف( 

 (                                   ) و ما حقّ اين نعمت لختی گذاره باشيم. حالل خرندب( خويشتن را ضيعتکی 

 )                                       ( گران کوه از پی کوه پ( به رود سند می غلطيد بر هم                   ز امواج

 )                               ( ت( اهل قونيّه، از خورد و کالن، در تشييع پيکر موالنا و خاک سپاری حاضر شدند.

 )                                       (در ره عشق وطن از سرِ جان خواسته ايم   ث( 

 )                       ( «برگير و بياور. وع و رقبت نيايد به اکراهبرو اگر به ط»حق تعالی عزرائيل را بفرمود:  ج(
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 1 به کار ببريد.« مسند» و يک بار به عنوان« قيد»را در دو جمله، يک بار به عنوان « امروز»واژۀ  3

 ذکر شده است؟ نادرستص شده در ابيات، در مقابلش نقش کدام يک از واژه های مشخّ 4

 نهان می گشت پشت کوهساران  ) نهاد(                   قرص خورشيدالف(  به مغرب سينه ماالن 

 ديد   )مفعول( ايران کهنب( به خوناب شفق در دامن شام                                به خون آلوده 

 جهان در خون نشيند     )قيد( سپيده دمپ ( اگر يک لحظه امشب دير جنبد                            

 می گشت پنهان                    فروغ خرگه خوارزمشاهی            )مسند( شبت( در آن تاريک 

25/0 

 5/0 )                            (  (  ب( تند و ترش            رابطه معنايی گروه کلمات زير را بنويسيد.الف( تند و مزه  ) 5

 را در دو جملۀ زير مشّخص نماييد.« استاد»نقش واژۀ   6

 (              الف(کتاب استاد، در بر دارندۀ مطالب مفيدی است.)            

 (         ب( استاد معين، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوين کرده است. )                 
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 متن زير را بخوانيد و به سواالت پاسخ دهيد. 7

اين مرد بزرگ و دبيرکافی، بونصرمشکان، به نشاط قلم در نهاد و نامه نبشته آمد. سپس آغاجی خادم را »

 « گفت: بستان من ببردم و نزد امير رسانيدم.

 (                                      است؟ ) « رايی»در جمله )آغاجی خادم را بگو( چه نوع « را»الف( 

 ب( کدام جمله، به صورت مجهول به کار رفته است؟ )                                       (

 کدام نقش تبعی را دارد؟ )                                       (« دبير»پ( در نوشته باال، 

75/0 

 5/0 )                         (ب( آتش نشانی (           )       بنويسيد.الف( غنچه    « ساخت»نوع کلمات زير را از نظر   8

 5/0 «خياط، لباس ها را می دوزد.»عبارت داده شده را مجهول کنيد.   9

  نمره( 5ب( قلمرو ادبی ) 

 25/0 )                                       ( است؟ ادبيات انواع از يک کدام جزءِ "پروردۀ  عشق" درس 10

 برای هر يک از عبارت يا ابيات زير، يک آرايه ذکر نماييد. )توجّه: آرايه ها نبايد تکراری باشند.( 11

 از اين سدّ روان در ديدۀ شاه          ز هر موجی هزاران نيش می رفت   -1

 کمال عقل آن باشد در اين راه           که گويد نيستم از هيچ آگاه    -2

 بگير ای جوان دست درويش پير           نه خود را بيفکن که دستم بگير  -3

 چلچله ها گرداگرد درختان پر شکوفه، می رقصيدند و جفت خويش را می خواندند. -4

1 

 استعاره از چيست؟در نمونه های زير، بخش های مشّخص شده  12

 گردی زعفران رنگ   ................................ فرو می ريخت گردی زعفران رنگ/ به روی نيزه ها و نيزه داران

  سدّ روان         .................................. از اين سدّ روان در ديدۀ شاه/ ز هر موجی هزاران نيش می رفت

1 

  )                                       (  يست؟استعاره از ک« صنم گريز پای  »در بيت زير  13

 صنم گريز پای را ˓به من آوريد آخر                         بکشيد يار ما را ˓برويد ای حريفان 
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 ت زير را مرتّب کنيد .الف( بي               حفظ شعر: 14

 به  /کرد /او / پای /پی /در  /خويش / جای/روش  /از / ديتقل /ديبازکش

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

 .........................................  افت می نشود جسته ايم ماگفتند يب( مصراع دوم بيت زير چيست؟              

 آرزوست آنم نشود می يافت که آن گفت (  2              آرزوست پنهانم صنعت آشکار آن ( 1

 آرزوست دستانم رستم و خدا شير ( 4             آرزوست فراوانم قند که لب بگشای  ( 3

 خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.ج( در ابيات زير، جاهای 

 مَُشعشَعِ تابانم آرزوست ۀکان چهر .....................               دمی ز  حُسن ، برون آ، .....................ای 

 کرد فرامش ره و رفتار خويش                    ماند ............... زده از کار خويش
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75/0 

 الف( نام شاعر يا نويسندۀ آثار زير را بنويسيد.         تاريخ ادبيّات: 15

 ( مرصاد العباد:2(  فرهاد و شيرين:                                      1

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.

ن، از دورۀ .............. بوده و چهارپاره برای طرح مضامين اجتماعی و ............... به کار می رود و رواج آ

 تاکنون ادامه يافته است.
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  نمره( 8پ( قلمرو فکری )  

 25/0 چرا قاضی بست، هديۀ امير مسعود را نپذيرفت؟ 16

 بيت زير به کدام اصلِ پس از مرگ، اشاره می کند؟ )                                       ( 17

 زمين که نرُست؟               چرا به دانۀ انسانت، اين گمان باشد؟ کدام دانه فرو رفت در
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 در عبارت زير چيست؟)                                       (« زر پاره»منظور از  18

 «بستان؛ در هر کيسه ، هزار مثقال زر پاره است.»مرا گفت: 
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 5/0 دربارۀ او گفت؟ عطّار بعد از مالقات با مولوی، چه جمله ای 19

 دربيت های زير استعاره از چيست ؟« دريای خون »  20

 در آن دريای خون در دشت تاريک                   به دنبال سرِ چنگيز می گشت )..............................( -الف

 )..............................( در آن دريای خون درقرص خورشيد                   غروب آفتاب خويشتن ديد     -ب
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 مصراع دوم بيت زير به چه موضوعی اشاره دارد؟ )                                       ( 21

 از شبنم عشق، خاک آدم گل شد                   صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
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دريچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگير گريزان مردمی که به خانه های تاريک و بی »در عبارت  22

 )                                       (چيست؟ « خانه های تاريک و بی دريچه»مقصود از   «هستند.
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 با توجه به عبارت زير، به سواالت پاسخ دهيد. 23

اگر حق تعالی را با اين قالب سر و کاری خواهد اگر ما را آفتی رسد از اين شخص، از اين موضع تواند بود و » 

 «بود در اين موضع تواند بود. ابليس را چون در دل آدم بار ندادند مردود همۀ جهان گشت.

 منظور از اين موضع چيست ؟              –الف 

 چه کسانی است ؟« ما » مرجع ضمير  –ب 

 چرا ابليس مردود همۀ جهان گشت ؟ -ج

75/0 

 ؟نداردبا کدام گزينه ارتباط مفهومی « شبی آمد که می بايد فدا کرد  // به راه مملکت فرزند و زن را » بيت  24

 الف( در دل چو وطن کردی جا در تن من کردی       جانم به فدا بادت جانانه چنين بايد 

 ب( جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن          بِدَرآن جامه که ننگ تن و کم از کفن است 

 ج( ای نگهبان وطن نوبت جان بازی توست              سر فدا ساز که هنگام سرافرازی توست 

    تد( بذل جان در ره ناموس وطن چيزی نيست           بی وطن خانه و ملک و سر و تن چيزی نيس
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 معنی و مفهوم نثر:                                 عبارات زير را به فارسی روان برگردانيد: 25

الف( شما چه دانيد که ما را با اين مشتی خاک، چه کارها از ازل تا ابـد در پيش است؟ شما در اين آينه، 

 نقش های بوقلمون ببينيد.

 نشاط قلم درنهاد و تا نزديک نماز پيشين، از اين مهمّات، فارغ شد.ب( اين مرد بزرگ و دبير کافی، به 
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 معنی و مفهوم شعر:                                ابيات زير را به فارسی روان برگردانيد: 26

 الف( برو شير درّنده باش ای دغل                    مينداز خود را چو روباه شل

 ز شاخه می ريخت/ دو چندان می شکفت و برگ می کردب(ولی چندان که برگ ا
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1 

 20 جمع نمرات                          .  تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد



 


