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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2فارسی سواالت امتحانی درس:

  3/1397/ 8تاریخ امتحان:   
  مهر مدرسه:

  دقیقه75حان:مدت امت  3تعدادصفحه:  25تعدادسوال:  س هاالکلیه ککالس:  رویا زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  : یازدهمپایه  شماره صندلی:  صبح9ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

  بارم  2سواالت فارسی  سوال
   نمره)7قلمرو زبانی (  الف

1  

  معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید .
  شد ................... مشتبها )جمعی ر2توأم داشت .   ...................                   صباحت)حسن سیرت را با 1
  ها صورتک زدي ..................قوّال )مثل 4جانب من جایز نشمري .   ..........................                      همال)ا3
  د....................ورش هاي حیوانی به او می خورانچاالك خ خوالیگري)در لباس 6 ت است.  ......................حیاممدّ )آن یکی 5
 

5/1  

2  
  واژه هایی را که غلط امالیی دارند تصحیح کنید.درعبارت هاي زیر 

  الف: حلهله مرغان دریایی درفضاطنین افکنده بود.................ب: از شعله به خاطر روشنایی اش سپاسگذاري کن....................
  ........................  د: الم کرد شمشیر آن اژدها  ............................ .ج:خان عدل خود را بر همگان گسترده 

 و: تا صدقه اي که خواهیم حالل بی شبحت باشدوما حقّ این نعمت تندرستی را گذارده باشیم .................        ..................

5/1  

3  

  یسید .را در جمله هاي زیر بنو»دم « کاربرد معنایی واژه 
  فرو دادن وبرآمدنش .م الف) هر نفسی را دو نعمت است د

  
  از این باغ بري می رسد    تازه تر از تازه تري می رسد .دم ب)هر

  

5/0  

4  
  زمان فعل هاي مشخص شده را بنویسید 

  تا به برّ وبحر نشانمان باشند ..........................نهاده )او اختران را در آسمان 1
 .............................        رََوم.تا سرخوش وسرمست به دور دست ها )بگذار 2

5/0  

5  
  را در عبارت زیر مشخص نمایید ( عطف / ربط )» واو « نوع 

  الف)  او حلقه زدن و انواع چرخیدن را تمرین کرد و آموخت .
 

5/0  

  25/0 ي مرکب یک مثال بنویسید براي الگوي بن مضارع +وند + بن مضارع              اسم وند  6

7  
  درعبارت زیر دو واج میانجی مشخص کنید .

  س رساند .رالف)سپاه ایران نیروهایش را درفاصله اي کوتاه به کرانه هاي رود ا
  

5/0  

8  
  واژه هاي مشخص شده در ابیات درگذرزمان مشمول کدام یک از وضعیت هاي چهار گانه شده اند ؟

  د نوشت اکنون ببای محضر)یکی 1
  .نَوند بیاورد ضحّاك را چون )2
  

5/0  



٢ 
 

9  
  به کار رفته است ؟» افزایش » « ادغام » «ابدال » « کاهش « درواژگان کدام گزینه به ترتیب فرایندهاي واجی 

  )نفت کش ،نمی دانست ،لب پر ، کهربایی 2)بازآمد ، بنشین ،دوست تر ، جوینده               1
  )شنبه ، دل آرام،غول آسا ، بدلیجات4انه ، نمایندگان                     )اجراء، بُدو، بیگ3

25/0  

  ساختمان واژه هاي زیر را بنویسید(ساده ، وندي و...)  10
  چرخیدن :                                 :       یکنواخت 

5/0  

11  
  دستوري واژه هاي مشخص شده را بنویسید  نقش

  ارجمند   جادوییگزند..........................ب)هنر خوار شد ،  ارا، آشکالف)نهان راستی
  

5/0  

    نمره)5قلمرو ادبی (  ب

12  
  . دا مشخص نماییردرعبارات زیر مجاز واستعاره 

  حالل است الف) دلها سخت متحیّر شد تا حال چون شود .                   ب)آنچه دارم از اندك مایه حطام دنیا 
  ......................  استعاره..........................مجاز .....

5/0  

  »از لحاظ آشنایی سعدي براي من به منزله ي شیر آغوز بود« درعبارت مقابل چه آرایه هایی وجود دارد ؟   13
  )مجاز وایهام 4  )تشبیه وتشخیص                  3)تشبیه ومجاز                2)تشبیه واستعاره              1

25/0  

  را درسروده ي زیر مشخص کنید .» متناقض نما « آرایه ي   14
  بارها از تو گفته ام / بارها ازتو /اي حقیقی ترین مجاز اي عشق ! اي همه استعاره ها با تو.

25/0  

15  

  هر یک از ابیات سمت راست را به آرایه هاي سمت چپ وصل کنید .( یک آرایه اضافی است )
  ب  الف

  الف) جان می رسد به لب ، من ِشیرین کالم را      تا حرف تلخی از دهن یار می کشم 
  ب)بیدمجنون درتمام عمر سر باال نکرد               حاصل بی حاصلی نبود به جزشرمندگی 

  ج)چو کاوه برون شد زدرگاه شاه                       بر او انجمن گشت بازارگاه
  د سپیده می آید                     یلی که سینه ي ظلمت دریده می آیدد)صداي سم سمن

  مجاز
  استعاره

  حس آمیزي 
  تشبیه 

    حسن تعلیل

1  

16  
  هاي زیر را معنا کنید کنایه 

  الف: دست از کاربشویید.                                                 ب: گرم وسرد روزگار دیده 
  دو دست دریغ                                  د:یک پارچه پوست واستخوان شده اي. ج:به سرکوفت شیطان

1  

17  

  ابیات زیر را کامل کنید .
  ..........الف) از آن ها که خونین سفر کرده اند                                     .....................................................

  بزن زخم انکار بر جان ما...............................................                                    ب)........
  .....ج)کسی کز بدي دشمن میهن است                                      .............................................................

  ......................................                                     زنیروي شیران بود گوهرمد.................
  

2  

    نمره ) 8قلمرو فکري (   ج

چنان سعی کن کز تو مانَد چو شیر             چه باشی چو روبه به وامانده سیر ؟مخاطب را به چه کاري « شاعر دربیت   18
  دعوت می کند ؟

5/0  

  ا»وتروتباه شده بود بگردانید امیر از آن جهان آمده به خیمه فرودآمد و جامه «درعبارت   19
  چه مفهومی دارد ؟                                    ب) معناي فعل دوم چیست ؟» از آن جهان آمده « الف) 

5/0  



٣ 
 

 
 

20  
  !»ربار رزم ؛بزم پدرورزم پسر درایران ان روز دو دربار بود دربار بزم ود« با توجّه به عبارت 

  ب)کدام ویژگی هاي پدروپسر مطرح شده است؟                       ) منظوراز پدر وپسر کیست ؟الف
5/0  

5/0  

  25/0  به کدام ویژگی پدراشاره شده است ؟» پدرم دریا دل بود درالتی ، کارشاهان را می کرد «درعبارت   21

  5/0  از آن ِ خداست ) یاد آور کدام صفت خداوند است ؟شرق از آن خداست وغرب « شعر   22

  »سپهبد به گفتار او بنگرید          شگفت آمدش کان سخن ها شنید« دربیت   23
  الف) منظوراز سپهبد کیست ؟                      ب) منظوراز او چه کسی است ؟

5/0  

24  

  با توجه به ابیات زیر :
  بیداري        پرنده اي که به خون پرکشیده می آید ؟الف)به سوي قلّه ي بی انتهاي 

  ب)به پاسداري آیین آسمانی ما                گزیده اي که خدابرگزیده می آید 
  باط است ؟نقابل است» نگهبانی از اسالم « و» آگاهی بخشی « مفهوم یک از بیت ها الف) درکدام 

  ب:منظور از برگزیده خدا کیست ؟
  

75/0  

25  

  وعبارات زیر را به نثر روان معنا کنید . ابیات
  حقوق مرا به طاعت ومناصحت بگزاردند .)1

  
  )راه بتافتند وصیّاد بازگشت .2
  
  )گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده اي ستاره ها هم نمی بینی .3
  
  )ازچنبر نفس رسته بودند آنها .4
  
  )پایم به توپ نمی خورد بورمی شدم .5
  
  ، پرده ها را بردارید .)اآنجا درمحضر خدا6
  
  .)تا از چشم او ناپیدانشویم دل از ما بر نگیرد 7
  
  )فلک باخت ازسهم آن جنگ رنگ       بود سهمگین جنگ شیرو پلنگ 8
  
  ) بیامد به درگاه ساالر نو              بدیدندش آن جا وبرخاست غو9
  

  تر .) نیز درهنگام بال شرکت بوده است دروقت فراغ موافقت اولی 10
  

  

5/0  

  

25/0  
  

5/0  

25/0  
  

25/0  

25/0  

25/0  

75/0  
  

5/0  

5/0  

  20  ))موّفق باشید.((  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2ی سرافسواالت امتحانی درس:

  8/3/1397تاریخ امتحان: 
  مهر مدرسه:

  دقیقه75مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  تعدادسوال:  کالس:  رویا زرقانیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  همدپایه:  شماره صندلی:  صبح9عت شروع:سا

  
  نوبت صبح

  بارم  پاسخ نامه  سوال

  اشتباه کننه / دچاراشتباه شدن /به اشتباه افتادن -2خوب روي سفیدي رنگ انسان / زیبایی - 1  1
 آشپز - 6مد کننده  یاري کننده  -5بازگر نمایش هاي دوره گرد   - 4سستی / کاهلی  - 3

5/1  

  5/1 هلهله / سپاسگزاري / خوان/ عَلَم / شبهت /گزارده   2

  5/0  الف  : لحظه / ب:نفس   3

  5/0 مضارع التزامی  2ماضی نقلی  1  4

  /5 ربط - عطف   5

  25/0 پیچ وتاب یا جوش وخروش ویا هر مثال درست دیگر  6

  5/0  رود ارس ذکر دو مورد يي  کرانه هااش/ فاصله ینیروها  7

  5/0  ازفهرست واژگان خذف شدند یا الف- 2ادن معناي قدیم یا ب / از دست د- 1  8

  25/0  2گزینه   9

  5/0  مرکب / وندي   10

  5/0  آشکارا مسند / جادویی نهاد   11

  5/0  دل مجاز / حطام استعاره 12

  25/0  2گزینه   13

  25/0  حقیقی ترین مجاز  14

  1  الف حس آمیزي / ب حسن تعلیل/  ج مجاز/د استعاره /  15

  1  الف: ترك کردن ، رها کردن / ب :با تجربه /ج: ناامید شدن  د: ضعیف والغر شدن   16

17  
به یزدان که بد تر ز اهریمن است د: منم پور ایران ونام الف: سفر بر مدار خطر کرده اند  ب: هال منکر جان وجانان ما ج: 

  آورم
  

2  



٢ 
 

 

  5/0  به تالش براي کسب روزي  18

  5/0  یافته / ب: لباس عوض کرد  الف: ازمرگ نجات  19

  1  الف: پدر : فتحعلی شاه  پسر: عباس میرزا  ب: پدرخوشگذران وپسر مبارز وجنگجو  20

  25/0  بخشندگی یا مهمان نوازي  21

  5/0  مالک  22

  5/0  الف: ضحاك ب: کاوه  23

  75/0  بیت الف آگاهی بخشی وبیت ب نگهبانی از اسالم / ب: امام زمان ( عج)  24

  4  نظر همکاران درتصحیح این قسمت با توجه به معنا کردن واژگان کلیدي صائب است   25

  20  ))موّفق باشید.((  




