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 فارسی  درس: سواالت امتحان  هاتمامی رشتهیازدهم  رشته:پایه و  :کالس

 نام ونام خانوادگی: 31/39/07تاریخ امتحان: کرامتی مقدم :طراح سوال دقیقه 09 مدت امتحان:

 منطقه تبادکان – 01امام رضا )ع( واحد  نام آموزشگاه: 2تعداد صفحات:           شماره صندلی:

 دیفر سواالت بارم
  

1 
 

 معنای واژگان زیر را بنویسید  0

 پایاببیو وبال آن به چه کار آید؟  از آن دریای وزر ندارم.  قرب آمدند.   من طاقت زنبورکشترهای حامل 

 عشق آن جهانگیر رایتو رغبت نیامد. چون  طوعآسان گذشت. به 

0.1 

 های امالیی را تصحیح کنیدنادرست 2

ام من به منضلۀ فرزند بودم. در زبان بانگ و هزاهز و غریو برخواست. به من آورید آخر سنم گریزپا را.  برای خاله

فارسی عهدی نتوانسته است مثل سعدی شعر بگوید. اشتر طلبید و مهمل آراست. خاک در مزلت و خاری تن در 

 کند. دهد و ناز مینمی

0.1 

 نقش ضمایر مشخص شده را بنویسید 3

 مآزاد کن از بالی عشق    مدریاب که مبتالی عشق

 چون در حدیثی ناب را شگفتم  -   آمد به گوش شز دیوار محراب

0 

 مشخص شده را بنویسید. ۀرا تعیین کنید و نقش کلم« را» دستوری نوع 4

 .گفتم را پرویزپیغام به امیر رساندم.   را بونصر

1..1 

 ها را در جمالت زیر مشخص کنید.شاخص 1

 رود. ترین عالمۀ معاصر به شمار میاستاد به سخن امام علی)ع( اشاره کردند. عالمه دهخدا بزرگ

1.1 

 های تبعی را در جمالت زیر مشخص کنید.نقش 6

 چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

 آغا محمدخان فرزند دوم خود، عباس میرزا، را به تبریز فرستاد.

 برای من مگری و مگو دریغ! دریغ!   به دام دیو درافتی دریغ این باشد

1..1 

 1.1 خواند.ها را میاحفظ شخص و زمان فعل مجهول کنید. برادرم هر روز کتابجملۀ زیر را ب .

 به کار رفته است؟ های ادبیآرایهدر ابیات و عبارات زیر چه  8

 کریم باش نخل چوگرت ز دست بر آید 

 دید غروب آفتاب خویشتن    قرص خورشیددر  دریای خوندر آن 

 زدند    یک قطره از آن چکید و نامش دل شد رگ روحبر نشتر عشق سر

 به مثابۀ شیر آغوز بود.برای من سعدی 

 ترین مجازای حقیقیام بارها از تو گفته ای عشق

 

2.1 

 1.1 نماد چه کسانی هستند؟ «نیکی»شیر و روباه در درس  9
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 دیفر سواالت بارم
  

2 
 

 قالب چهارپاره را توضیح دهید و دو تن از چهارپاره سرایان را نام ببرید. 01

 

0 

 مفهوم یا معنای ابیات و عبارت زیر را بنویسید. 00

 های باز و نورگیر گریزان هستند.اند، از پنجرهدریچه عادت کردههای تاریک و بیمردمی که به خانه

 گه جملۀ جهان اوست    محراب زمین و آسمان اوستحاجت

 کرد.سراچۀ ذهنم آماس می

 کردم     بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد

 کدام دانه فر و رفت در زمین که نرست     چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد

 دیگر روز رقعتی نبشت به امیر و حال بازنمود و زر باز فرستاد.

 د مشغول بود.تا چاشتگاه به صی امیرمسعود شبگیر برنشست به کران هیرمند رفت با بازان و یوزان و ندیمان و مطربان

 به پاس هر وجب خاکی از این ملک      چه بسیارند آن سرها که رفته

 

6 

 مفهوم ابیات زیر)مقصود شاعر( را بنویسید. 02

 کردو برگ میشکفت ریخت    دو چندان میولی چندان که برگ از شاخه می

 وارزمشاهیفروغ خرگه خ         ن    گشت پنهادر آن تاریک شب می

 

0 

 کنیدشخصیت عباس میرزا را بر اساس بیت زیر چگونه ارزیابی می 03

 چون شیر به خود سپه شکن باش    فرزند خصال خویشتن باش

 

0 

 بنویسید( را بیت دو شعرهر از )اشعار زیر را کامل کنید 04

 ....................................................    زاغ چو دید.........................................                   

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

 .................................................         دی شیخ با چراغ.....................................             

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

0.1 

 






