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 اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان وزارت آموزش و پرورش

 اداره آموزش وپرورش شهرستان فاریاب

 دبیرستان دخترانه سمیه هور

 اولنوبت :   دی ماهتاریخ :    مدیریترشته:    یازدهم پایه: 2فارسی ونگارشسواالت درس : 

 دقیقه09مدت امتحان:  : نمره حمزه آییننام دبیر :  نام پدر : نام و نام خانوادگی :

 نمره سواالت                                                 ردیف

 معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. ۱

 رسد.دون همتی الف(فخری که از وسیلت 

 استسقاب(بیابان بود وتابستان وآب سرد و 

 جیبپ(زنخدان فرو برد چندی به 

 کاری گزافت(گو یا رب از این 

۱ 

 ساخت هریک از کلمات داده شده را بنویسید. ۲

 الف(پررنگ                          ب(یک کتابی                       تنهاوش

57/0 

 برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید. ۳

 الف(مستقر                           ب( ادبیات

7/0 

 زیر را بنویسید. نوع رابطه معنایی کلمات ۴

 الف( تند وتیز                        ب( پوست واستخوان

7/0 

 الگوی هجایی کلمات زیر را مشخص کنید. 7

  الف( سر                             ب( کاشت                           پ( پا

57/0 

 نویسنده آثار زیر را بنویسید. ۶

 بوستانب(       الف(بهارستان                

 

7/0 

 ابیات زیر را کامل کنید. 5

 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست // ..................................................... الف(

 ب( ...........................................  //شیر خدا ورستم دستانم آرزوست

 

۱ 

 بنویسید.)هرکدام دو آرایه(آرایه های ابیات زیر را  ۸

 الف(کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق // بیا که یا تو آرامشی است طوفانی 

 ب(گر چه ز شراب عشق مستم // عاشق تر از این کنم که هستم

 

۱ 
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 معنی و مفهوم ابیات و عبارت های زیر را بنویسید. ۹

  ترازوی خویشالف(بخور تا توانی به بازوی خویش //  که سعیت بود در 

 ب(از فرط هیجان لکه می دویدم.

 در پالیز سعدی می چریدیمپ(

 ت(پرورده عشق شد سرشتم  //  جز عشق مباد سرنوشتم

 

۱ 

7/0 

7/0 

 

۱ 

 ه درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.واژ ۱0

 غصه(شنید گشت خاموش -می داشت پدر به سوی او گوش   //  کاین )قصهالف(

 احتزاز( درآمد.-در خاک آغشته به خون بی گناهان به )اهتزاز روس ها ب(دیری نگذشت پرچم

7/0 

 نادرستی های امالیی را بیابید و درست آن را بنویسید. ۱۱

در آن زمان خبری نبود. هر ˓از بحران های عصبی که امروز رایج است و تهفه برخورد فرهنگ شرق با غرب است

 بود که خوب و بد را به عنوان مسیت الهی می پذیرفت.عصب وفکر به منبع بی شاعبه ایمان وصل 

7/0 

 نمره(09نگارش )                                             ۱۲

 ویژگی های ظاهری و رفتاری شخصیت بهروز را بنویسید. نوشته زیر را بخوانید و

همگی راه راه از ˛سانتیمتربود. لباس هایش۱۲0بهروز پسری دوازده ساله با صورتی سبزه وموهای موج داربود. قد او 

 باال به پایین بودند.

همه می گفتندآدم مرموز و تو داری است چون تا چیزی از او نمی پرسیدند حرفی نمی زد.در مدرسه هم خیلی 

فکر می کرد بهروز شاگرد اول است اما آخر ˛به درس ها توجه می کرد. هر وقت معلم جدیدی می آمد

 معلم می شد.شرمنده ˛سال
 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید وآن را گسترش دهید. ۱۳

 الف( بار کج به منزل نمی رسد

 ب( از کوزه همان برون تراود که دراوست

 

 

۱ 
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 حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید. ۱۴

پهلوی او نشسته بود و به گوشه چشم نوشته او را می فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می نوشت.شخصی 

همه اسرار خود ˓بنوشت: اگر در پهلوی من دزدی ننشسته بودی و نامه مرا نمی خواندی˓خواند.بر وی دشوار آمد

پس از کجا دانستی که یاد تو در نامه !آن شخص گفت: وهللا من نامه تورا نمی خواندم. گفت:ای نادان-!بنوشتی

 !است؟

 

 

۱ 

 دریافت خود را از شعر زیر بنویسید. ۱7

غنچه با دل گرفته گفت:زندگی لب ز خنده بستن است/ گوشه ای درون خود نشستن است/ گل به خنده گفت:/ زندگی 

 شکفتن است/ با زبان سبز راز گفتن است

 

 

 

۱ 

 متنی در مورد یکی از موضوعات زیر بنویسید. ˓با توجه به عنصر زمان ومکان و فضای نوشته ۱۶

 الف(روزی که دوست دارم تکرارشود یا)نشود(        

 ب(یکی از آداب ورسوم محل زندگی تان را شرح دهید. 

 

7 

رعایت عالئم و نشانه های نگارشی در متن های ساز های نوشتاری ومتن تولیدی وهمچنین رعایت امالی درست  ♥ ۱5

 واژگان وعبارات 

۱ 

 


