
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

 فارسی  : نام درس رزمی جناب آقای نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی: یازدهم پایه و رشته: هفته( روز) روزامتحان:

 دقیقه 60 مدت آزمون: شماره صندلی : تاریخ امتحان:

 خیر نیاز دارد؟ ماشین حسابیا به آ پاسخ در داخل برگهنیاز دارد؟  پاسخنامه چندصفحه پاسخ داده شودآیا به چکنویس نیاز دارد؟ توسط دبیر 

 نمره( 7( قلمرو زبانی )الف

 نمره( 1.5. )معنای واژگان مشخص شده را بنویسید (1

 ......................................   میندیشیک بار هم ای عشق من از عقل الف( 

 ......................................  ایمان وصل بود. شائبۀبیهر عصب و فکر به منبع  ب(

 ......................................   کارسازتر است. درایتدر جبهۀ درون، ج( 

 ...................................... بود، داخل شود. مستخدمای که پدرش خواست در ادارهمید( 

 ......................................    ش متقارب به همخطواتهم هـ( 

 ......................................    ی به آن بسیاری تیره شد.سورو( 
 

 نمره( 1.5. )ها را بنویسیدشکل درست آننادرستی های امالیی را بیابید و با توجه به رابطۀ معنایی کلمات،  (2

 -شیر آقوز -سری سقطی –تعبیه کردن -استحقاق خزانگی -اییو زیبسباحت  -توأم و همراه -غایت عشق -پیراهن توزی»

 «متأللئ و درخشان -تلمّذ و شاگردی -بازوی همیّت -نهیب و صفیر -عوارض مرگ -بیماری استسقا

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

 نمره( 1بنویسید: ) روبروی آن نقش دستوری کلمات مشخص شده را (3

 ......................................  که رفته: آن سرهااست  بسیارچه الف( 

 ......................................   گیر:لیلی آسمان مهشد چون ( ب

 ......................................  بیننده کرد: دیدهیقین مرد را ( ج

  ......................................   بخندید:  پس( اول بگریست د
 

 نمره( 5/0)را بررسی کنید. « م ـَـ»در بیت زیر، نقش ضمیرهای  (4

 «مجز عشق مباد سرنوشت مپروردۀ عشق شد سرشت»

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

 نمره( 0.5به کار ببرید. ) مضاف الیهبه عنوان  دیگریو در  شاخصرا در یک جمله به عنوان « مهندس»کلمۀ  (5

 ........................................................................................................................................................................................ شاخص:

 ...................................................................................................................................................................................: مضاف الیه

 نمره( 0.5) شکل مجهول جمالت زیر را بنویسید. (6

 ............................................................................................................ :از روی جملۀ زمین برگرفت یک قبضه خاکالف( 

 ............................................................................................................................ :آن را از نظر خازنان پنهان داشته بودب( 



 نمره( 5/0) وابسته( را مشخص نمایید.-ۀ مرکب به کار رفته است؟ اجزای آن )هستهدر کدام بیت جمل (7

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاک آدم گل شدالف( 

 که بخشنده روزی فرستد ز غیب  زنخدان فروبرد چندی به جیب ب(

 نمره( 5/0)به کار ببرید.  قید مضاف الیه وجمله به عنوان  را در سه «فردا»کلمۀ  (8

 ........................................................: ...........................................................................................................................مضاف الیه

 ............................................................................................................................................................................................... قید:

 نمره( 5/0ها را بنویسید. )های تبعی را مشخص کرده و نوع آندر عبارت زیر نقش (9

 «ترین شاعر زبان فارسی است.سعدی، این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوان»

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

 نمره( 5( قلمرو ادبی )ب

 نمره( 3های ادبی )آرایه -

 نمره( 1) بررسی کنید.« کنایه»و « تشبیه»ر را از نظر کاربرد ابیات زی (10

  دیدبنای زندگی بر آب می  ریخت اشکیز رخسارش فرو میالف( 

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

  یددای در خواب میخیال تازه  گون امواج لرزاندر آن سیمابب( 

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

 نمره( 0.5) اجزای آن را مشخص کنید.ای است؟ ترکیب مشخص شده در بیت زیر دارای چه آرایه  (11

 «بهارت خوش که فکر دیگرانی  آهسته گفتم  گوش ارغوانبه »

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

 نمره( 1) .بنویسید« ب»روبروی آرایۀ مرتبط با آن در گروه را « الف»هر یک از عبارات و اشعار گروه شمارۀ   (12

 ب الف
 .............. :تشبیه برداشته دل ز کار او بخت / درماند پدر به کار او سخت (1

 ..............   :کنایه او خواهد نژندش بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که (2

 ..............    :مجاز کدام دانه فرورفت در زمین که نرست / چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟ (3

 .............  :تلمیح  دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستبا زمانی دیگر انداز ای که پندم می (4

  نمره( 0.5) سرایان معروف را نام ببرید.چهارپاره دو تن از   (13

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

 نمره( 2) شعر حفظی -

 نمره( 1جاهای خالی را پر کنید. )  (14

 دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست کز ........................................................................

 .....................................................................   زاغ چو دید آن ره و رفتار را

 نمره( 1)( .نه ادامۀ این بیت )بیت بعدی را بنویسید.را بنویسید.  «عاقبت از خامی خود...» بیت بعدی  (15

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



 نمره( 8قلمرو فکری )( ج

 نمره( 4معنی و مفهوم شعر و نثر ) -

 .یر را به نثر روان بنویسیدعبارات و اشعار زمعنی 

  نمره( 5/0به توقیع مؤکّد گشت. )  (16

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

 نمره( 0.5) که سعیت بود در ترازوی خویش  (17

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

 نمره( 0.75) از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق / روز اول رنگ این ویرانه ویران ریختند  (18

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

 نمره( 0.75)انبوه رقصید در آب / به رقص مرگ اخترهای میان موج می  (19

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

 نمره( 0.75) کنیم و مرا نامزد آن کار کردند.رست خودمان رها میپرفقا گفتند طرح پیمان را به رفیق خیال  (20

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

 نمره( 75/0) تا هر چه از نفایس خزاین غیب بود، جمله در آب و گل آدم دفین کردند.  (21

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

 نمره( 4درک مطلب ) -

 نمره( 5/0) دهید. بودن سعدی را توضیح« سهل ممتنع»ویژگی   (22

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

 نمره( 5/0) بنویسید. ها راارتباط ابیات زیر و پیام مشترک آن (23

 الحانی است / روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمچنین قفس نه سزای چو من خوشالف( 

 ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماستایم یار ملک بودهما به فلک بودهب( 

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

 نمره( 0.5مفهوم بیت زیر را با نگرش خویشان مجنون مقایسه کنید. )  (24

 «ها رایک بار هم ای عشق من از عقل میندیش / بگذار که دل حل بکند مسئله»

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

 نمره( 0.5) ؟ های اخالقی برخوردار استگویندۀ عبارت زیر از کدام فضیلت  (25

 «.آن چه دارم از حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست»

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

 نمره( 75/0) کند؟هایی توصیف میشاعر در ابیات زیر چه کسی را و با چه ویژگی  (26

 چه اندیشید آن دم کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد

 تر شدچو آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کمی سوزنده

 ...................................... ...................................... ها: ویژگی  ......................................شخص: 



 نمره( 0.5) های زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست؟در عبارت  (27

 ......................................  های بوقلمون ببینید. نقش آینهشما در این الف( 

 ...................................... اند.عادت کرده دریچههای تاریک و بیخانهمردمی که به ب( 

 نمره( 25/0چه کسی است؟ ) «دریاب که مبتالی عشقم / آزاد کن از بالی عشقم» گویندۀ بیت  (28

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

 نمره( 0.5) را تحلیل نمایید.« میرزا عباس»زیر شخصیت با توجه به بیت   (29

 «شکن باش / فرزند خصال خویشتن باشسپهچون شیر به خود »

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

 ابیات امتیازی:

1) ............................................................................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................................................................... 

 موفق باشید

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 


